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Zápisnica  z 19. zasadnutia  Výkonného  výboru   SAZ  dňa 25.5.2022 v Martine 

 

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

                      Blašková, Gubrický, Baláž 

Ospravedlnení: pp. Tóth, Kollárovič, Mračnová                                     

 

Úvodom 19. zasadnutia vedenie SAZ a prítomní členovia VV SAZ zagratulovali p. Jánovi Gigacovi  

k životnému jubileu a poďakovali za jeho prínos v prospech slovenskej atletiky.  p. Korčok informoval 

o stretnutí zástupcov mesta Martin s vedením SAZ po skončení zasadnutia VV SAZ ohľadom ďalšej 

vzájomnej spolupráce.       

     

 Program: 

1.  Správa o konaní a vyhodnotenie Valného zhromaždenia SAZ – p. Korčok   

2.  Kontrola úloh -  p. Kirnová   

3.  Informácia o čerpaní rozpočtu SAZ – p. Gubrický  

4.  Vyhodnotenie M SR na 10 000 m  - p. Pupiš 

5.  Informácia o príprave reprezentantov  – p. Pupiš 

6.  Informácia o plánovaných medzinárodných a reprezentačných výjazdoch – pp. Ľašová, Pupiš 

7.  Informácia o príprave a technickom zabezpečení letnej atletickej sezóny – p. Mittermayer   

8.  Informácia o stave príprav  významných podujatí - P-T-S 2022, EYOF 2022 – pp. Korčok, Asványi, 

       Gubrický 

9.  Informácia o prezentácii kandidatúry pred Radou EA v Mníchove na usporiadanie ME do 18       

      rokov v roku 2024 v Banskej Bystrici – p. Korčok  

10. Aktuálne informácia k mládežníckej atletike a DA  – p. Ľašová  

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  

VV SAZ zobral na vedomie správu o konaní a vyhodnotenie Valného zhromaždenia SAZ 30.4.2022 

v Banskej Bystrici   predloženú p. Korčokom.   Aj napriek nižšiemu počtu zúčastnených  delegátov (z 

pozvaných 86 sa zúčastnilo 66 delegátov) bolo VZ SAZ uznášaniaschopné. Bol schválený rozpočtový 
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zámer SAZ, zvolená členka VV SAZ  p. Ľašová (zároveň predsedníčka KM SAZ). Podarilo sa odovzdať 

ocenenia SOVŠ za rok 2020. K úspešnému priebehu rokovania prispel aj prítomný čestný prezident 

SOŠV p. Chmelár. p. Korčok vyslovil poďakovanie všetkým, čo sa podieľali na organizačnom 

zabezpečení a  prispeli k zdarnému priebehu VZ SAZ.    

 

K bodu č. 2 Kontrola úloh 

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

                                                     T.: 30.4.      Z.: p. Gubrický                    

U V/15 – trvá, 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 z 18. zasadnutia VV SAZ bez pripomienok.   

 

K bodu č. 3    

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

Súhrnný prehľad čerpania rozpočtu SAZ na rok 2022 k dátumu 24.5.                                                                                                          

Rozpočet bol koncipovaný ako mínusový, avšak aktuálne bol podpísaný dodatok k zmluve na PUŠ pre 

rok 2022 s  navýšením príspevku pre uznané športy  o 4% v sume 129 900 €, čo pre SAZ znamená 

vyrovnaný rozpočet v roku 2022. Avšak treba mať na pamäti šetrenie v niektorých položkách, 

a navýšenie položky na cestovné vzhľadom na úpravu cestovných náhrad a ceny pohonných hmôt. 

Sú pripravené zmluvy s klubmi na čerpanie 15% z rozpočtu SAZ. Taktiež bola podpísaná zmluva 

o dotácii z MŠVVŠ SR v sume 50 000 € na míting P-T-S, ostatné predpokladané náklady na míting budú   

hradené zo sponzorských príjmov a čiastočne z rozpočtových  zdrojov.   

K bodu č. 4                                                                                                                                                         

VV SAZ zobral na vedomie vyhodnotenie M SR na 10 000 m  predložené p. Pupišom. Za neúčasti T. 

Sahajdu prekvapivo zvíťazil v kategórii mužov R. Tomeček výkonom 31:23,6 pred M. Hladíkom a M. 

Mojžišom. Víťazkou kategórie žien sa stala I. Kuriačková (36:03,61), v kategórii juniorov zvíťazili T. 

Jakubík (34:04,09) a L. Kotianová (39:28,30). Projekt spoločných majstrovstiev SR a ČR je hodnotený 

kladne. Slovenskí vytrvalci majú možnosť štartovať v lepšej konkurencii a majú šancu dosiahnuť 

kvalitnejšie výkony.  

K  bodu č. 5  

VV SAZ zobral na informáciu o príprave reprezentantov SAZ predloženú p. Pupišom.  Formou 

predlohy boli zaslané informácie o stave prípravy a plánovaných štartov jednotlivých reprezentantov 

SR. Bolo zaznamenaných viacero zranení, resp. zdravotných problémov (V. Forster, E. Zapletalová, M. 

Morvay, dlhodobo zdravotné problémy T. Veszelku), od čoho bude závisieť aj športová príprava 

a účasť na ME v Mníchove, resp. na MS v Oregone, MS U20 v Cali. Väčšina reprezentantov, ktorí majú  
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v programe svoju disciplínu a umožňuje im to zdravotný stav, potvrdilo účasť na P-T-S mítingu 9.6. v 

Šamoríne.  Na MS v Oregone na základe splnených limitov, resp. pozície v rankingu WA,  je  šanca  

účasti kandidátov: Zapletalová, Volko, chodci na 35 km –  Úradník, Morvay,  Černý, Burzalová, 

Hačundová, kladivári Lomnický, Hrašnová, Kaňuchová, šancu má Gajanová, Bujna, Ledecká, Kučera, 

Baluch príp. ďalší.     

 

K bodu č. 6                                                                                                                                       

VV SAZ zobral na vedomie informáciu o plánovaných medzinárodných a reprezentačných výjazdoch 

SAZ predložené  pp. Ľašovou a Pupišom. Najbližší reprezentačný výjazd mládeže je  na 50. ročník  

Medzinárodného Memoriálu F. Schustera   5. júna vo Schwechate, ktorého sa zúčastní 20 

mládežníkov a 7 oficiálov. 29.6. sa uskutoční medzištátne stretnutie U18 v Maďarsku. Na EYOF má 

zatiaľ splnené limity 20 pretekárov, na ME U18 v Jeruzaleme 10 pretekárov. Na MS U20 v Cali sú zatiaľ  

4 atléti so splneným limitom, s pokračujúcou atletickou sezónou je predpoklad, že pribudnú ďalší, 

ako aj počet limitárov na ME a MS dospelých.       

U I/19 VV SAZ na návrh KM SAZ schvaľuje: *na ME U18 v Jeruzaleme: vedúcu výpravy p. A. Kirnovú 

a technického vedúceho p. M. Laurenčíka, *na MS U20 v Cali vedúceho výpravy p. R. Mittermayera.      

ZA hlasovalo 7 členov VV SAZ.   

K bodu č. 7         

VV SAZ zobral na vedomie  informáciu o príprave a technickom zabezpečení letnej atletickej sezóny 

predloženú p. Mittermayerom. Najbližšie M SR – na 10 km v chôdzi mužov a žien sa uskutočnia 4.6. 

v Borskom Mikuláši, následne M SR dorastu 11.-12.6. v Banskej Bystrici a 25.-26.6. M SR mužov a žien 

v Trnave.  M SR dorastu budú zároveň testovacím podujatím pred EYOF 2022. Vzhľadom k tomu bol 

predložený návrh na zníženie počtu štartujúcich v niektorých disciplínach: 100m, 200 m – 32, v behu 

na 400 m, 800m a 100/110 m prek. – 24, v ostatných bežeckých a technických disciplínach a štafetách 

– 16 a v skoku do výšky – 12 štartujúcich.  

 

U II/19 VV SAZ schvaľuje návrh úpravy počtu štartujúcich v jednotlivých disciplínach na M SR dorastu 

v Banskej Bystrici, čo bude uverejnené v propozíciách podujatia. ZA hlasovalo 7 členov VV SAZ.      

 

VV SAZ zobral na vedomie zmenu miesta usporiadania mítingu pre dorast, ktorý sa uskutoční 18.6. 

v Košiciach (ktorý sa mal konať v Dubnici n. Váhom, oslovená bola aj STU Bratislava). Víťazi 

jednotlivých disciplín dostanú ceny - balíčky v hodnote 100 €, vitamíny, tričká a ponožky. 

Najhodnotnejšie výkony budú ocenené vecnými cenami.                                                                                                                      
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K bodu č. 8                                                                                                                          

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

predloženú pp. Korčokom, Asványim, Gubrickým a Mittermayerom.  

      

P-T-S 9.6.  v Šamoríne:  uskutočnila sa tlačová porada, bol zaznamenaný záujem médií. Program 

podujatia je uverejnený na webe mítingu P-T-S a SAZ. Hod kladivom sa uskutoční 8.6. v Trnave 

v kategórii žien. Hlavný program bude 9.6. v Šamoríne, národný program začína o 16:00 hod., hlavný 

o 18:00 hod., z ktorého bude  priamy televízny prenos. Vstup pre divákov bude voľný s atraktívnym 

programom za účasti reprezentantov SR. Vrcholom podujatia je avizovaná účasť reprezentantky 

Etiópie Gudaf Tsegayovej v behu na 5000 m.     

        

EYOF 2022 v Banskej Bystrici:  prípravy pokračujú v plánovanom režime, oficiálny test pretekov EYOF 

sa uskutoční  11.-12.6. v rámci M-SR dorastu.  Na P-T-S budú rozhodovať  rovnaké skupiny rozhodcov 

ako na test evente a na EYOF. Prebieha záverečná fáza príprav, TD z Rakúska príde aj na  test event 

do B.Bystrice. celkovo je  naplánované zapojenie cez 250 rozhodcov a dobrovoľníkov. Väčšina pozícií 

je už obsadená a prebieha komunikácia.          

 

K bodu č. 9 

VV SAZ zobral na vedomie informáciu o prezentácii kandidatúry pred Radou EA v Mníchove na 

usporiadanie ME do 18 rokov v roku 2024 v Banskej Bystrici  predloženú p. Korčokom.  Po doplnení 

informačného systému a skompletizovaných chýbajúcich materiálov vrátane garančného listu od 

mesta Banská Bystrica štvorčlenná delegácia  SAZ (pp. Korčok, Gubrický, Grendelová, Dὅmény) 

odprezentovala kandidatúru usporiadania tohto podujatia na zasadnutí Rady EA 6.5.2022 

v Mníchove. Prezentácia kandidatúry sa stretla s pozitívnym ohlasom a Rada EA podmienečne 

pridelila usporiadanie ME do 18 rokov v 2024. Podmienkou je doložiť chýbajúcu zmluvu s mestom 

Banská Bystrica, ktorá mala byť doručená  po júnovom zasadnutí zastupiteľstva mesta Banská 

Bystrica.  

 

K bodu č. 10 

VV SAZ zobral na vedomie aktuálne informácie k mládežníckej atletike a DA predložené  p. Ľašovou.  

V ZPM sa  po splnení výkonnostných kritérií navýšil počet zaradených pretekárov z B do A skupiny o 6 

atlétov. Čo sa týka Detskej atletiky, má v programe množstvo rozbehnutých projektov a zodpovední 

pracovníci  pp. Dobrovodský, Tomeček spolupracujú s NŠC, SOŠV, MŠVVaŠSR. S pozitívnym ohlasom 

sa stretlo podujatie pre Základnú školu  na Luníku 9 v Košiciach, kde bola odovzdaná súprava Detskej 

atletiky.  V pláne je pracovné stretnutie KM SAZ 12.6. v Banskej Bystrici.  Za negatívum považuje KM 
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SAZ,  aj napriek intervenciám zo strany SAZ, rozhodnutie MŠVVaŠ SR zaradiť školskú atletiku len na 

1.stupeň ZŠ (na vyššom stupni len vo vlastnej réžii SAZ).      

 

19/1 VV SAZ ukladá zaslať na MŠ VVaŠ SR oficiálne stanovisko SAZ k školským súťažiam  

                                                                  T.: 15.6.2022   Z.: KM SAZ, p. Ľašová 

 K bodu č. 11 

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

predloženú p. Gubrickým k 25.5.2022. Stav sa oproti správe predloženej na aprílovom 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 (avizovaný možný problém 

s plánovaným koncertom na štadióne),  Dolnom Kubíne (v štádiu nástreku dráh, plánujú usporiadať 

otváracie preteky) ako aj v Liptovskom Mikuláši (akceptovali pripomienky). Výstavba pokračuje: v 

Považskej Bystrici (podľa harmonogramu), v Humennom,  Moldave nad Bodvou, Banskej Bystrici 

(UMB),  Piešťanoch, Lučenci, Banskej Štiavnici (bude čoskoro dokončená).  

Verejné obstarávanie sa vyhodnocuje v Nitre. V  Nových Zámkoch bolo obstarávanie zrušené 

a uverejnené nové verejné obstarávanie. V Košiciach ohľadom plánovanej výstavby nenastal pokrok 

aj napriek účasti na rokovaniach na VÚC, komunikácia nie je promptná. Z priebehu doterajšej 

komunikácie vyplýva, že sa nezrealizuje výstavba/rekonštrukcia štadiónov vo Svite,  Malackách a vo 

Zvolene a preto je potrebné v súlade so stanovenými princípmi zmysluplne využiť, resp. prerozdeliť  

pridelenú dotáciu na rekonštrukcie.  Cieľom SAZ je postupné vybudovanie ďalšieho štadióna 

v Bratislave a v Košiciach.  

 

U III/19 VV SAZ schvaľuje: * príspevok 10 000 € na retoping atletickej dráhy štadióna v Kysuckom 

Novom Meste a *200 000 € z nevyužitých finančných prostriedkov pôvodne určených pre Zvolen 

v prospech štadióna pri STU Bratislava (podmienené písomným stanoviskom rektora VŠ STU). Čo sa 

týka finančného príspevku na štadión TU Košice, očakáva sa stanovisko VÚC.                                                    

ZA horeuvedené hlasovalo 7 členov VV SAZ.   

                                                                                                                                                       

K bodu č. 12  

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

p. Kirnovou, do: *3.5. Predbežné prihlášky na MS U20 v Cali - splnené, *5.5. predložiť na SAUŠ 

podklady účastníkov Svetovej Univerziády 2022 v Chengdu – neaktuálne, podujatie presunuté na r. 

2023, *16.5. nahlásiť prípadné požiadavky pre  “Personal coaches“ na ME U18 v Jeruzaleme - 

splnené, *18.5. záverečné prihlášky na EP v behu na 10 000 m v Pace – SAZ sa nezúčastňuje, *22.5. 

záverečné prihlášky na F. Schuster Memorial vo Schwechate - splnené, *24.5. Zaslanie údajov „long 
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list“ na ME U18 v Jeruzaleme – zrušená povinnosť, vrátane PCR testov a vakcinácie, *30.5. doručiť 

na EA podklady na EA Awards, * 24.6. záverečné prihlášky na ME U 18 v Jeruzaleme.   Ďalšie 

termíny v predloženom písomnom materiáli.    

 

K bodu č. 13                                                                                                                                                               

VV SAZ zobral na vedomie informáciu p. Fila o pripravovanej  novelizácii Hosťovacieho poriadku SAZ.  

Na základe úpravy zákona o cestovných náhradách a na základe kontroly NKÚ vykonanej na SAZ  bolo 

odporučené vypracovať príslušné smernice, ktoré boli následne schválené elektronickou formou.  

U III/19 VV SAZ potvrdzuje schválenie smerníc, ktoré boli schválené elektronickou formou:  * 

Smernica SAZ 1/2022 o kontrolnej činnosti kontrolóra SAZ, ktorá nadobúda účinnosť od 1.5.2022, a 

* Smernicu SAZ 2/2022 o poskytovaní náhrad účastníkom akcií organizovaných alebo financovaných 

SAZ, ktorá nadobúda účinnosť od 1.5.2022 a ruší predchádzajúcu Smernicu SAZ 9/2020.   

U IV/19 VV SAZ  potvrdzuje hlasovanie elektronickou formou z 8.5. ohľadom doplnenia pretekárky 

Lucie Krupicovej do zoznamu zahraničných pretekárov pre hosťovanie v súťaži Atletickej ligy SAZ pre 

rok 2022 za družstvo AK ASK Slávia Trnava.     

K bodu č. 14                                                                                                                                                          

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

*Občianske združenie Galantská elita v Galante (GAELI) a Občianske združenie pri CVČ – Centráčik 

Nová Baňa, názov klubu Atletický klub Centrum (AKCTK)         

U V/19 VV SAZ schvaľuje prijatie klubu do SAZ: * Galantská elita (GAELI) v Galante a Atletický klub 

pri CVČ Centráčik Nová Baňa (AKCTK).  

ZA hlasovalo 8 členov VV SAZ.    

                                                                                           

K bodu č. 15 Rôzne 

p. Pupiš – nastolil otázku zaradenia chôdze do hlavného programu P-T-S. Na domácom mítingu by 

mali dostať možnosť štartovať reprezentanti, od ktorých očakávame účasť na vrcholných 

seniorských podujatiach.  

p. Hanusová – sprostredkovala návrh p. Peczeho,  aby sa uskutočnilo niektoré zo zasadnutí VV SAZ  

vo VsAZ, konkrétne v Moldave nad Bodvou  

p. Kirnová – informovala o úspešnom zorganizovaní 3. pracovného stretnutia k projektu Erasmu 

„Athletic4Health“ 18.-20.5. v Bratislave za účasti zástupcov 5 krajín. 4. stretnutie usporiada Rakúsky 

atletický zväz v decembri.                                                                                                                                      

-informovala o požiadavke p. P. Kováča prihlásiť p. Lindvaia na IAU ME v 24 hodín 17.9.2022 vo 

Verone 
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p. Gigac – informoval uskutočňovanom projekte najmladšieho žiactva, poukázal na potrebu 

doplnenia Atletických súťaži o parametre náčinia na MSR žiakov (hod diskom ap.) 

p. Malík – poukázal na potrebu uverejniť na webe SAZ aj informácie o činnosti SsAZ, pripomienkoval 

aktualizáciu klubovej príslušnosti pretekárov zaradených do reprezentačných celkov  

p. Baláž – informoval o žiadosti adresovanej na kontrolórku NKÚ o predĺženie termínu predloženia 

spracovaných podkladov k cestovným príkazom na SAZ vzhľadom na  ich množstvo   

p. Blašková – požiadala predsedu ŠTK SAZ aby bola spracovaná a uverejnená termínová listina SAZ 

pre rok 2023, predložila otázku možnosti školenia delegátov na úrovni EA   

p. Asványi – apeloval na prítomných, aby aj účasť v behoch do vrchu, ultrabehoch, traili, podliehali 

riadnemu procesu nominačných kritérií a schvaľovania  na VV SAZ,                                                                                                     

- požiadal o schválenie prizývania p. Malíka ako hosťa na VV SAZ,                                                                                    

- informoval o Kysuckom maratóne 25.6. v Čadci,                                                                                                                                         

-  informoval o záujme Američanov o sústredenie v  x-bionics v Šamoríne  pred MS, v prípade jeho 

uskutočnenia po predchádzajúcej obhliadke, možnosť zapožičania chýbajúceho náčinia, náradia od 

SAZ 

p. Korčok  –  poďakoval p. Blaškovej a všetkým, čo sa podieľali na usporiadaní úspešného podujatia 

„1. ročník chodeckého mítingu“  21.5. v Petržalke, podujatie bolo Majstrovstvami AZB v chôdzi a M 

SR v chôdzi 10 km juniorov,                                                                                                                                                                                                     

- informoval o žiadosti Ukrajinského atletického zväzu vyhovieť štartu ukrajinských  dorastencov na 

M SR dorastu a žiadosti o vybavenie tréningového pobytu pre 6 atlétov plus doprovod, (VV SAZ 

v rámci pomoci schvaľuje účasť ukrajinských atlétov na MSR dorastencov),                                                                             

- informoval o dohode s RTVS vysielať atletickú reláciu na 4. TV kanáli    

U VI/19 VV SAZ schvaľuje prizývanie p. Malíka na zasadnutia VV SAZ. ZA hlasovalo 8 členov VV SAZ. 

U VII/19 VV SAZ schvaľuje prihlášku na IUA ME 24 hod. 17.9.2022 vo Verone – ultrabežec J. Lindvai 

plus 2 doprovod. ZA hlasovalo 8 členov VV SAZ.    

Po ukončení zasadnutia VV SAZ sa uskutočnilo pracovné stretnutie vedenia SAZ so zástupcami  

atletiky v Martine ohľadom ďalšieho rozvoja atletickej infraštruktúry v Martine.  

Termín nasledujúceho  zasadnutie VV SAZ sa stanoví dodatočne.  

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

 




