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Zápisnica  z 18. zasadnutia  Výkonného  výboru   SAZ  20.4.2022 v Bratislave  prezenčnou a on-line 

formou 

 

Zúčastnení: pp. Korčok, Asványi, Filo, Kirnová, Hanusová, Tóth,  Gigac, Baláž , Malík, Blašková,  

                      Gubrický 

On-line:    p. Pupiš, Mittermayer, Kollarovič   

Ospravedlnení: p. Mračnová                                     

 

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

formou p. Korčok.  Zasadnutie  sa oproti plánovanému termínu posunulo o týždeň neskôr aby bola 

zabezpečená účasť členov VV SAZ a uznášaniaschopnosť aj vzhľadom na nadchádzajúce VZ SAZ.     

     

 Program: 

1.   Kontrola úloh -  p. Kirnová   

2.   Informácia o čerpaní rozpočtu SAZ – p. Gubrický  

3.   Vyhodnotenie M SR v chôdzi  - p. Pupiš 

4.    Informácia o príprave reprezentantov a plán reprezentačných štartov – p. Pupiš 

5.   Zámer čerpania finančných prostriedkov sekcií na rok 2022 – p. Pupiš 

6.    Štruktúra súťaží v SAZ 2022 – p. Mittermayer   

7.   Informácia o pláne aktivít v mládežníckej atletike a DA – oddelenie DA a MA 

8.  Informácia o stave príprav M SR (10 000 m) a významných podujatí - P-T-S 2022, EYOF 2022 – pp.  

      Korčok, Asványi, Gubrický 

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

      Bystrici – p. Korčok  

10.  Príprava a schválenie materiálov VZ SAZ 2022  – pp. Korčok, Gubrický  

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

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

13. Návrh novelizácie smerníc SAZ – p. Filo  

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

15. Rôzne  

  

K bodu č. 1 Kontrola úloh 

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

                                                     T.: 30.4.      Z.: p. Gubrický                    
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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  

U I/17 – splnené   

IV/17 – trvá, 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  

 

VV SAZ schvaľuje Zápisnicu zo 17. zasadnutia VV SAZ bez pripomienok.   

 

K bodu č. 2    

 

VV SAZ zobral na vedomie informáciu o čerpaní rozpočtu SAZ na rok 2022 predloženú p. Gubrickým. 

Tabuľka priebežného čerpania rozpočtu SAZ na rok 2022 k termínu 11.4. vykazuje z celkových 

výnosov 7 881 969 (vrátane dotácie na rekonštrukcie štadiónov) náklady v sume 1 293 824 €.                                                                                                         

p. Korčok navrhol aby bol na VZ SAZ predložený na schválenie rozpočtový zámer na rok 2022.  

Rozpočet je stále koncipovaný ako mínusový, avšak je predbežný  prísľub navýšenia príspevku pre 

uznané športy  o 4%.  K navýšeniu by malo dôjsť z dôvodu vyššie odvodu ako bol pôvodný 

predpoklad. 

Kompletné čerpanie PUŠ za rok 2021 je uverejnené na: https://www.atletika.sk/wp-

content/uploads/2022/03/Cerpanie-a-vyuctovanie-financnych-prostriedkov-poskytnutych-zo-SR-v-

oblasti-sportu-k-2022_03.pdf 

K bodu č 3.                                                                                                                                                         

VV SAZ zobral na vedomie vyhodnotenie M SR v chôdzi na 20 km mužov 2.4.2022 v Poděbradoch 

predložené p. Pupišom. Podujatie bolo zároveň medzištátnym stretnutím v chôdzi. Vystúpenie 

chodcov bolo hodnotené ako úspešné aj napriek neúčasti viacerých reprezentantov zo zdravotných 

dôvodov. Družstvo mužov skončilo v medzištátnom stretnutí na 2. mieste, družstvo juniorov aj 

junioriek na 4. mieste. Majstrom Slovenska na 20 km sa stal M. Úradník (1:23:52) pred D. Černým 

v osobnom rekorde 1:24:00 a M. Rízkom. Osobné rekordy prekonali aj K. Žárska (1:40:11) a junior J. 

Bátovský (45:01). Kvalitné výkony dosiahli žiaci a splnili limity na EYOF Lukáš Rosenbaum a P. Kusá.  

K  bodu č. 4  

VV SAZ zobral na informáciu o príprave reprezentantov a plán  reprezentačných štartov najbližšom 

období predloženú p. Pupišom. Viacerí reprezentanti sú na sústredení v zahraničí (J. Volko 

v Portugalsku – Monte Gordo, V. Forster a D. Ledecká na Tenerife), po návrate najbližšie štarty 

individuálne v Českej lige,  Atletickej lige v Košiciach, prípadne na mítingoch v okolitých krajinách, 

https://www.atletika.sk/wp-content/uploads/2022/03/Cerpanie-a-vyuctovanie-financnych-prostriedkov-poskytnutych-zo-SR-v-oblasti-sportu-k-2022_03.pdf
https://www.atletika.sk/wp-content/uploads/2022/03/Cerpanie-a-vyuctovanie-financnych-prostriedkov-poskytnutych-zo-SR-v-oblasti-sportu-k-2022_03.pdf
https://www.atletika.sk/wp-content/uploads/2022/03/Cerpanie-a-vyuctovanie-financnych-prostriedkov-poskytnutych-zo-SR-v-oblasti-sportu-k-2022_03.pdf
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chodci na M SR v chôdzi v  Dudinciach.   V otázke podpory vybraných reprezentantov nie je stále 

doriešený Tibor Sahajda, u ktorého nie je jasná informácia, či sa pripravuje na sezónu.  

Úloha: Reprezentačný tréner zistí plány a stav prípravy T.Sahajdu a na základe toho bude rozhodnuté 

o spôsobe a výške podpory. Podpora má byť cielená na účasť pretekára na významných 

majstrovských podujatiach. 

 

K bodu č. 5                                                                                                                                       

VV SAZ zobral na vedomie Zámer čerpania finančných prostriedkov jednotlivých sekcií na rok 2022 

predložené p. Pupišom. Zahŕňajú spoločné sústredenia, testovacie zrazy, návrhy po sekciách budú 

dopracované.  Najbližšie je plánované podujatie sekcie skokov – 2. skokanský zraz v dňoch  29.4.-1.5.  

v Banskej Bystrici. Vrhači sa zúčastnia pretekov „Vrhačská tour“ 30.4. v Banskej Bystrici.  P. Tóth 

informoval o obmedzených ubytovacích možnostiach v zariadení Dukly v Banskej Bystrici.     

K bodu č. 6         

VV SAZ zobral na vedomie  upravenú verziu Štruktúry súťaží v SAZ 2022 predloženú p. 

Mittermayerom. Bola akceptovaná požiadavka TR SAZ, aby bola možnosť zaradenia do majstrovských 

súťaží popri chodeckých disciplínach: 35 km, 20 km, 10 km aj M SR na dráhe na 35 000 m, 20 000 m 

a 10 000 m.    

 

p. Asványi – poukázal na potrebu väčšej spolupráce, podieľaní sa Komisie veteránov so SAZ pri 

usporiadaní majstrovských podujatí veteránov.   

 

U I/18 VV SAZ po doplnení pripomienok schvaľuje Štruktúru súťaží SAZ 2022. ZA hlasovalo 8 členov 

VV SAZ.      

                                                                                                                        

K bodu č. 7        

VV SAZ zobral na vedomie informáciu o pláne aktivít v Mládežníckej atletike a Detskej Atletike.  

Informáciu o činnosti Mládežníckej atletiky SAZ predložila p. Putalová. Komisia spolupracuje 

s Detskou atletikou. 31.3. sa v Petržalke  uskutočnili školské majstrovstvá Slovenska v cezpoľnom 

behu, na ktorých bolo nominovaných 6 dievčat a 6 chlapcov na ISF školských MS v cezpoľnom behu, 

ktoré sa uskutočnia 22.-27.4. na Štrbskom Plese. Jedným z ďalších podujatí je 13.-14.6. finále 

vo štvorboji žiakov v Šamoríne. Uskutočňuje sa nákup oblečenia Adidas pre ZPM „B“.  Prezentáciu 

a zhrnutie  činnosti Detskej atletiky spracovanú pp. J. Dobrovodským a R. Tomečkom  predstavil p. 

Tomeček. Činnosť zahŕňa vzdelávacie aktivity (školenia trénerov Detskej atletiky), vydanie 2. 

publikácie Detská atletika,  usporiadanie súťaží: Detská P-T-S (na prvom kole rekordný počet 44 

družstiev), Detské štafety, postupová súťaž Atletickej ligy s plánovaným finále, Detský štafetový kros.  

Ďalšie aktivity: promo akcie v spolupráci so SOŠV, NŠC, atletickými klubmi, odznak všestrannosti, 

Športuj Slovensko, Európsky týždeň športu “Be active“,  Behaj lesmi, a ďalšie.  
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p. Asványi – poukázal na potrebu informovať o uvedených aktivitách aj MŠ VVaŠ SR 

p. Kollarovič – vyslovil sklamanie nad tým, že všetky školské súťaže sú len pre mladších žiakov  

p. Gigac – informoval o „on-line“ rokovaní Komisie mládeže a návrhu prerozdelenia 15%        

U II/18 VV SAZ schvaľuje prerozdelenie 15% pre rok 2022 na mládež systémom: 7,5% za bodovanie 

M-SR za rok 2021 bez kategórie dospelých a 7,5% podľa  počtu aktívnych pretekárov od septembra 

2021 do septembra 2022 v zmysle koeficientu: 

1. skupina: Deti od 5 do 11 rokov = koeficient 1 

2. skupina: Deti od 12 do 15 rokov = koeficient 2 

3. skupina: Deti od 16 do 23 rokov = koeficient 3  

 ZA hlasovalo 9 členov VV SAZ.     

K bodu č. 8                                                                                                                          

VV SAZ zobral na vedomie informáciu o stave príprav M SR (10 000 m) a významných podujatí: D-50, 

P-T-S 2022 a EYOF 2022 predloženú pp. Korčokom, Asványim, Gubrickým a Mittermayerom.  

 

M SR v behu na 10 000 m na dráhe 23.4. v Otrokoviciach (spolu s M ČR) sú pripravené a  

koordinované zástupcami ČAS a SAZ. Propozície sú uverejnené na webe SAZ vrátane časového 

programu.   

     

Dudinská 50-ka  - chodecký míting so štatútom WA Permit Gold level 23.4.2022 v Dudinciach je 

organizačne zabezpečený.  Propozície sú na webe SAZ uverejnené. Vzhľadom na veľký záujem o štart 

na 35 km bol upravený časový program so štartom mužov o 8:30 a štartom žien o 8:31.  Súčasťou 

podujatia sú Majstrovstvá v chôdzi na 35 km: Slovenska,  Českej  republiky, Chorvátska, Maurícia, 

Rumunska a Maďarska. Účasť potvrdili aj čestní hostia: prezident SOŠV, štátny tajomník MŠ VVaŠ SR.   

      

P-T-S 9.6.  v Šamoríne:  bola upravená skladba 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. Prize money sú  plánované v povinnej sume 

69 000 €, ostatné náklady v rozpočte ako vlaňajší ročník. V x-bionics je obmedzená ubytovacia 

kapacita na 80 izieb. RTVS prisľúbila vysielanie hlavného programu od 18:00 hod.  

        

EYOF 2022 v Banskej Bystrici:  príprava podujatia a plánované školenia pre rozhodcov,  pracovné 

stretnutia tímov pokračujú.  Včera sa uskutočnilo stretnutie zástupcov EYOF s SOŠV a SAZ ohľadom 

vzájomnej zmluvy. Za SAZ 130 rozhodcov na atletiku počas 6 dní, s dobrovoľníkmi okolo 250 osôb. 
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Oficiálny test pretekov EYOF sa uskutoční  11.-12.6. Naďalej  sú priebežne oslovovaní vhodní 

kandidáti na rozhodcovské pozície počas EYOF.         

 

K bodu č. 9 

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 doplnený informačný systém. 

Kompletizujú sa  posledné chýbajúce materiály. Bol dodaný garančný list od mesta Banská Bystrica, 

a vysielania RTVS. Štvorčlenná delegácia  SAZ  odprezentuje kandidatúru usporiadania tohto 

podujatia na najbližšom zasadnutí Rady EA 6.5.2022 v Mníchove.  

 

K bodu č. 10 

VV SAZ zobral na vedomie aktualizovanú informáciu o príprave VZ SAZ a doplnený návrh programu 

VZ SAZ 2022  predložené  pp. Korčokom a Gubrickým. Medzi rokovacie materiály bolo predložené 

nové logo SAZ. Finalizujú sa  všetky pracovné dokumenty, ktoré budú  predložené delegátom VZ SAZ. 

Výročnú správu SAZ dostanú delegáti SAZ na usb kľúči.  

U III/18 VV SAZ potvrdzuje schválenie Výročnej správy SAZ (schválené per rollam  8.4.)        

U IV/18 VV SAZ schvaľuje predložený Návrh programu VZ SAZ 2022. ZA hlasovalo 9 členov VV SAZ.                                                                   

  

K bodu č. 11 

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

predloženú p. Gubrickým k 20.4.2022. Stav sa oproti správe predloženej na marcovom zasadnutí VV 

SAZ podstatne  nezmenil. 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. V  Nových Zámkoch bolo obstarávanie zrušené 

a pripravuje sa nové verejné obstarávanie. V Košiciach stále nie je vyjasnená situácia ohľadom 

plánovanej výstavby. Vo Svite nie je zaistené spolufinancovanie, v Malackách bolo zrušené verejné 

obstarávanie a vo Zvolene sa prehodnocuje realizácia projektu. Naďalej pokračujú rokovania a 

komunikácia SAZ s realizátormi projektu.  

                                                                                                                                                       

K bodu č. 12  

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

p. Kirnovou, do: *11.4. Predbežné prihlášky na MS v behu do vrchu a traile (WMTRC Thailand), *3.5. 

Predbežné prihlášky na MS U20 v Cali, *5.5. predložiť na SAUŠ podklady účastníkov Svetovej 
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Univerziády 2022 v Chengdu, *16.5. nahlásiť prípadné požiadavky pre  “Personal coaches“ na ME 

U18 v Jeruzaleme, *18.5. 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. 13                                                                                                                                                               

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

novelizácie Smerníc SAZ. Pripravuje sa novelizácia Hosťovacieho poriadku SAZ.  Na základe kontroly 

NKÚ vykonanej na SAZ bolo odporučené vypracovať smernicu o vnútornej kontrole, obehu 

vnútorných dokladov. Vzhľadom k zmenám vo výške cestovných náhrad platných od 1. mája bude 

potrebné novelizovať Smernicu o cestovných náhradách. Návrhy smerníc budú zaslané na schválenie 

členom VV SAZ v najbližších dňoch formou elektronického hlasovania.    

K bodu č. 14                                                                                                                                                          

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

*GEM-AT, Občianske združenie pri Základnej škole Gemerska v Košiciach (GEMAT)         

U V/18 VV SAZ schvaľuje prijatie klubu do SAZ: * GEMAT pri ZŠ Gemerska v Košiciach (GEMAT  

ZA hlasovalo 9 členov VV SAZ.    

                                                                                           

K bodu č. 15 Rôzne 

p. Korčok  – informoval o účasti na poslednej rozlúčke s p. Ivanom Čiernym 12.4., dlhodobým 

veliteľom Dukly Banská Bystrica. Príhovor za Duklu aj SAZ predniesol p. Tóth, *informoval 

o požiadavke na primátora mesta Čadca pomenovať atletický štadión po p. I. Čiernom ( je v záujme 

predstaviteľov mesta vyhovieť, p. Čierny pochádzal z Čadce a angažoval sa pri výstavbe štadióna), 

*informoval o žiadosti ukrajinských športovcov o možnosť štartovať na atletických podujatiach na 

Slovensku (VV SAZ súhlasí vyhovieť ich žiadosti), *informoval o žiadosti usporiadateľov chodeckého 

podujatia v Borskom Mikuláši o finančnú podporu, * informoval o návrhu Komisie mládeže SAZ 

ustanoviť za predsedníčku Komisie mládeže SAZ p. Ľašovú.    

p. Asványi – podporil zámer účasti SAZ na MS v traili 3.-6. novembra 2022/Thailand, vycestovanie aj 

oficiála p. P. Kováča, * navrhol finančne podporiť ČSOB maratón sumou 1000 €.   

p. Hanusová – informovala o konaní VZ VsAZ, na ktorom bola tento rok zaznamenaná nižšia účasť, 

*vyslovila poďakovanie lektorom za uskutočnené školeniam rozhodcov (221 nových rozhodcov 1. 

stupňa a 38 rozhodcov 2. stupňa),  * nastolila otázku  možnosti rekonštrukcie štadióna ATUKE 

v Košiciach.     

p. Kirnová – informovala o žiadosti ČAS skoordinovať termínovku a stanoviť termín D 50 v roku 

2023, * informovala o stave prípravy 3. pracovného stretnutia k projektu Erasmu „Athletic 4 

Health“ 18.-20.5. v Bratislave (účasť potvrdilo 11 zahraničných účastníkov,  zástupcov partnerov 
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AUT, BUL, FIN, POL, SVK,  zakúpené letenky,  objednávka ubytovania v hoteli Double Tree by Hilton, 

náklady z prostriedkov projektu), * informovala o ponuke WA zapojiť sa do „Kids athletics day“ 7.5.        

p. Blašková – informovala o aktuálnej situácii plánovaných pretekov v Bratislave, do termínovky 

pribudlo podujatie V4 v auguste pre U18   

p. Gigac – informoval o rozbiehajúcej sa atletickej sezóne SsAZ,  *požiadal o možnosť dovybavenia 

kamerami pre potreby SsAZ, získali 1 technika pre prácu s  kamerou a 1 technika pre spracovanie 

výsledkov 

p. Baláž – informoval o stave kontroly na cestovné príkazy na SAZ na základe požiadavky hlavnej 

kontrolórky  

p.Filo – informoval o schvaľovaní hosťovania atlétov AC Nové Zámky (v súlade s pravidlami nemôžu 

hosťovať ich pretekári, nakoľko sú účastníkmi AL)  

p. Mittermayer – informoval o pokračujúcom výberovom konaní na usporiadanie podujatí 

(skoordinovať poskytovateľov časomiery), zatiaľ nie sú obsadené M SR žiakov, potreba rozhodnúť 

dodávateľ časomiery na Finále AL 15.9.  

p. Pupiš – informoval o uverejnení Koncepcie reprezentácie SAZ na webe SAZ, * predložil 

doplňujúce vyhodnotenie MS v chôdzi družstiev 4.-5.3.2022 v Muscate vypracované za realizačný 

tím  p. Benčíkom. Celé vyhodnotenie je na webe SAZ.      

p. Malík – pripomenul potrebu kontroly delegátov OAZ na VZ SAZ, či spĺňajú stanovené podmienky   

p. Gubrický – reagoval na požiadavku SsAZ ohľadom zakúpenia kamery, cena sa pohybuje cca 

17 000 – 20 000 €, dôležitá je aj jej odborná obsluha a zodpovednosť za ňu. Avšak plánujú sa kúpiť 2 

ks kamier čiastočne zo získaného  grantu EA, * predložil rekordy SR  

U VI/18 VV SAZ potvrdzuje predbežnú prihlášku  *MS  v behu do vrchu a triale 3.-6.novembra 

2022/Thailand: 1 muž a 1 žena na long trail (80 km), 1 muž na short trail (40 km) a vedúceho 

výpravy, *rešpektuje rozhodnutie Bežeckej sekcie SAZ nezúčastniť sa na EP v behu na 10 000 m 

v Pace/FRA z výkonnostných dôvodov.   

U VII/18 VV SAZ schvaľuje návrh KM SAZ, menovať za predsedníčku KM SAZ p. Ľašovú. ZA hlasovalo 

9 členov VV SAZ. 

U VIII/18 VV SAZ schvaľuje finančnú podporu ČSOB maratónu v sume 1 000 €. O výške finančnej 

podpory pre „Záhorackú dvadsiatku“ bude rozhodnuté po vzájomnej komunikácii. ZA hlasovalo 9 

členov VV SAZ   

Termín nasledujúceho  zasadnutie VV SAZ sa stanoví dodatočne.  

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