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Zápisnica  z 20. zasadnutia  Výkonného  výboru   SAZ  dňa 22.6.2022 v Bratislave 

 

Prítomní: pp. Korčok, Asványi, Mittermayer, Kirnová, Hanusová, Kollárovič,  Pupiš, 

Ľašová, Tóth,  Malík, Gubrický, Baláž 

On-line: p. Filo  

Ospravedlnení: pp. Gigac, Blašková, Mračnová                                     

 

Úvodom 20. zasadnutia p. Korčok privítal prítomných a oznámil pozitívnu správu zo 

včerajšieho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Banská Bystrica, na ktorom 

schválili podpis zmluvy mesta Banská Bystrica so SAZ a EA o usporiadaní ME U18 

v roku 2024. Zároveň spolu s vedením SAZ a prítomnými  členmi VV SAZ 

zagratulovali p. Zoranovi Kollárovičovi k životnému jubileu a poďakovali za prácu vo 

Výkonnom výbore a za jeho prínos v prospech slovenskej atletiky.         

     

 Program: 

1.  Kontrola úloh -  p. Kirnová   

2.  Informácia o čerpaní rozpočtu SAZ – p. Gubrický  

3.  Vyhodnotenie atletického mítingu P-T-S 2022 – pp. Korčok, Asványi 

4.  Vyhodnotenie M SR dorastu a M SR v chôdzi Borský Mikuláš  - pp. Pupiš, Ľašová 

5. Vyhodnotenie organizačného zabezpečenia 1. a 2. kola AL – p. Mittermayer 

6.  Informácia o zabezpečení prípravy M SR a AL - p. Mittermayer 

7.  Informácia o stave príprav významných podujatí  – EYOF 2022 -  pp. Korčok, 

Gubrický    

8.  Informácia o príprave reprezentantov a o plnení nominačných kritérií + 

zabezpečenie účasti na  vrcholných podujatiach  – pp. Pupiš, Ľašová  

 9.  Informácia o realizácii projektu výstavby a rekonštrukcie štadiónov – p. 

Gubrický 

10. Návrh rozdelenia investičných prostriedkov pre rok 2022 – pp. Korčok, 

Gubrický 

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

12. Návrh novelizácie smerníc SAZ – p. Filo  

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

14. Hodnotenie práce za prvý polrok 2022 – pp. Korčok, Gubrický 

15. Rôzne  
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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              

U V/15 – splnené  

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

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

VV SAZ schvaľuje Zápisnicu z 19. 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. Súhrnný prehľad čerpania rozpočtu ukazuje stav 

k dátumu 21.6.2022. Viaceré faktúry sú pred spracovaním -  k mítingu P-T-S, M SR 

dorastu ako testovacie podujatie pred EYOF, ap.                                                                                                            

Súčasná situácia poukazuje na  potrebu zmysluplného využívania financií a šetrenia 
v jednotlivých položkách vzhľadom k rastúcim cenám dodávateľov služieb, 
pohonných hmôt, cestovných náhrad.  Preto ani nemožno vyhovieť viacerým 
žiadateľom o pridelenie financií. Na vlastnom účte SAZ je disponibilná čiastka 
v sume cca 30 000 €, pričom požiadavky na úhradu sú 60 000 €. 
 
K bodu č. 3                                                                                                                                                         
VV SAZ zobral na vedomie vyhodnotenie atletického mítingu P-T-S 2022 (9. júna 
2022) predložené pp. Korčokom a Asványim. Podujatie sa uskutočnilo už po siedmy 
krát v Šamoríne, po prvý krát na 2 miestach (v predprograme 8.6.  hod kladivom 
v Trnave). Podmienky  aj výkony boli dobré, opäť bolo veľmi pozitívne hodnotené 
aj konanie finále Detskej P-T-S v doobedňajšom programe. Tradičný domáci 
predprogram doplnili prvý krát ešte aj klubové štafety. V disciplínach hlavného 
programu dosiahli viacerí  slovenskí reprezentanti kvalitné výkony a mali možnosť 
získať body do rankingu (D. Ledecká, M. Kučera, V. Forster). Ambícia prekonať 
svetový rekord v behu na 5000 m žien nevyšla podľa predstáv, aj napriek tomu bol  
touto disciplínou dosiahnutý rekord mítingu a najhodnotnejší výkon P-T-S v podaní 
Keňanky G. Tsegayovej (14:31,91). Míting má veľký význam aj po stránke športovej 
diplomacie, nakoľko je zaradený medzi významné medzinárodné mítingy – WACT 
Silver level, program bol vysielaný v 76 krajinách sveta. 
p. Asványi poukázal na fakt čoraz ťažšieho získavania finančnej podpory od 
sponzorov aby bol pokrytý rozpočet podujatia. 
p. Pupiš doplnil  hodnotiacu správu – za negatívum považuje nízku účasť divákov, 
niektoré výkony boli negatívne ovplyvnené vetrom, a navrhol zvážiť do budúcnosti 
formát podujatia, či  vynaložené finančné prostriedky majú adekvátny prínos pre 
slovenskú atletiku.     
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K  bodu č. 4  
VV SAZ zobral na vedomie vyhodnotenie M SR v chôdzi na 10 km, ktoré sa konali 
4.6. v Borskom Mikuláši a M SR dorastu 11.-12.6. v Banskej Bystrici, predložené pp. 
Pupišom a Ľašovou. Chodecké podujatie v Borskom Mikuláši bolo zaradené medzi 
Bronz level chodecké mítingy a usporiadatelia urobili maximum k zdarnému 
priebehu. Nepodarilo sa však získať silnejšiu konkurenciu v kategórii mužov. Otázne 
je, či je vhodný tento júnový termín. V mužskej kategórii mítingu a majstrom 
Slovenska sa stal D. Černý výkonom 41:37, čím získal aj cenné body do rankingu WA.  
Druhý skončil M. Úradník pred T. Mencelom. Medzinárodnú kategóriu žien vyhrala 
Ukrajinka Olyanovská (42.57). Zo slovenských pretekárok sa v rámci mítingu 
najlepšie  umiestnila na 4. mieste  H. Burzalová a stala sa majsterkou Slovenska 
výkonom 48:11, pred A. Ragasovou a K. Žárskou.  
 
1/20 VV SAZ ukladá zaslať ďakovný list usporiadateľom „Záhorackej dvadsiatky“ 
a MSR v chôdzi  v Borskom Mikuláši     T.: 30.6.2022   Z.: p. Gubrický  
   
Veľmi pozitívne boli hodnotené M SR dorastu v Banskej Bystrici po výkonnostnej aj 
organizačnej stránke, spokojnosť vyslovil aj technický delegát EA.  Podujatie bolo 
uskutočnené v testovacom režime pred EYOF a vyplynula z toho dobrá 
pripravenosť jednotlivých zložiek na štadióne.   Viacerí pretekári, hlavne  šprintéri 
a prekážkari dosiahli osobné rekordy a limity na EYOF a ME U18. Nedostatkom 
bolo, že súťaže v dlhých  hodoch sa konali na vedľajšom štadióne.  Výsledková listina 
je uverejnená na webe SAZ.  
 
K  bodu č. 5  
VV SAZ zobral na vedomie vyhodnotenie organizačného zabezpečenia 1. a 2. kola 

Atletickej ligy predložené p. Mittermayerom. Obidve kolá boli usporiadané na 

dobrej úrovni a neboli žiadne pripomienky.  

p. Hanusová – doplnila informáciu k usporiadaniu 1. kola AL v Košiciach, podujatie 

bolo organizačne  zvládnuté a náznaky napätia boli priebežne vyriešené. Tlmočila 

pripomienky trénerov k M SR juniorov v chôdzi v Petržalke. 

Rovnako malo bezproblémový priebeh aj 2. kolo AL usporiadané SsAZ v spolupráci 

s Duklou Banská Bystrica. 

 

p. Korčok sa vyjadril ku kritike niektorých trénerov ohľadom M SR juniorov v chôdzi 

v Petržalke (pretekári nemali vymedzený priestor). Je to prvý ročník, snahou 

usporiadateľa bola  propagácia  chôdze, možno základ k budúcej tradícii podujatia.    

 

K bodu č. 6                                                                                                                                       

VV SAZ zobral na vedomie informáciu o zabezpečení prípravy na M SR dospelých, 
juniorov  a 3. kola  AL predložené  p. Mittermayerom. S usporiadateľmi v Trnave aj 
v Dubnici priebežne komunikuje a je predpoklad úspešného zvládnutia obidvoch 
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majstrovských podujatí, propozície sú uverejnené. Propozície 3. kola AL budú 
uverejnené začiatkom júla.  
p. Malík pripomenul, aby boli propozície včas uverejňované na webe SAZ, aby 
pretekári vedeli kombinovať disciplíny a aby bola garantovaná aj rozhodcovská 
časť. Zároveň upozornil na uverejnenú informáciu o medzištátnom stretnutí CZE – 
SVK v skokoch (nepredchádzalo schválenie). Nakoniec sa ukázalo, že išlo o súťaž 
veteránov. 
 
K bodu č. 7         
VV SAZ zobral na vedomie  informáciu o stave príprav významných podujatí – EYOF 

2022 predloženú pp. Korčokom a Gubrickým. Ako ukázalo  testovacie podujatie 11.-

12.6.,  atletická časť vykazuje kvalitnú pripravenosť po organizačnej aj 

rozhodcovskej stránke. Je potrebné odkontrolovať ubytovacie kapacity pre 

rozhodcov, zmluva s poskytovateľom ubytovania je už podpísaná. Komunikácia 

s mestom Banská Bystrica je v súlade s plánom.  Počíta sa aj s účasťou členov VV 

SAZ po nahlásení záujmu. V piatok sa uskutoční ďalší z videohovorov k podujatiu, 

SAZ oceňuje pomoc p. Costin.  

p. Gubrický – informoval o potrebe poskytnutia zálohy v sume 70 000€,   aby bolo 

možné vyfinancovať atletické súťaže. Táto suma bude následne preplatená z EYOF. 

Zmluva s EYOF o organizácii atletických súťaží je vo  finálnom rokovaní. 

p. Pupiš – informoval o avizovanom záujme ministerstva financií privlastniť si všetko 

vybavenie po ukončení EYOF Úradom vlády SR 

p. Kirnová – informovala o delegovaní členky Rady EA p. Sonje Spendelhoferovej (2 

noci 28.-30.7.) vo funkcii zástupkyne Rady EA na EYOF2022 v Banskej Bystrici 

                                                                                                            

K bodu č. 8                                                                                                                          

VV SAZ zobral na vedomie informáciu o príprave reprezentantov a o plnení 

nominačných kritérií + zabezpečenie účasti na  vrcholných podujatiach  predloženú 

pp. Pupišom a Ľašovou. Najbližšie mládežnícke podujatia: Medzištátne stretnutie 

U 18 29.6. v Szekesfehervári a ME u18 1.-8.7. v Jeruzaleme sú po organizačnej 

stránke zabezpečené.  

 

U I/20 VV SAZ schvaľuje organizačné zabezpečenie a nomináciu na Medzištátne 

stretnutie 29.6.2022 v Szekesfehervári: 

Vedúci výpravy -  Ján Gigac, technický vedúci – Milan  Laurenčík. Celkový počet 

členov výpravy v súlade s kontraktom 86 osôb vrátane 2 vodičov autobusov. 

ZA hlasovalo 9 členov VV SAZ, 1 sa zdržal hlasovania. Zoznam bol predložený 

písomne, uverejniť  na webe SAZ.  
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U II/20 VV SAZ schvaľuje organizačné zabezpečenie a nomináciu na ME U 18 1.-

8.7. v Jeruzaleme: 8 oficiálov a 1 osobný tréner a 14 atlétov:  

Vedúca výpravy - Anna Kirnová, technický vedúci – Milan Laurenčík, média – Mário 

Porubec, tréneri -  Peter Mečiar, Miloš Bátovský, Peter Filip, Roman Coma, Ján 

Sedlák, na vlastné náklady osobný tréner – Michal Rusnák.  

Pretekári: Rebecca Slezáková (100 m prek., 400 m prek.), Terézia Kurucová, Nina 

Poštová (5000 m chôdza), Anna Šimková (skok o žrdi), Tereza Beňová (100 m, 200 

m), Rebeka Žibritová (400 m prek.), Michaela Ufnárová (100m, skok do diaľky), 

Michal Bačík (100 m a skok do diaľky), Jakub Bátovský a Filip Krestianko (10 000 m), 

Peter Dávid, Adam Ilgo (110 m prek.), Samuel Šima (hod diskom) a Martin Varhaník 

(100m, 200 m).  Stanovené ciele: 3 x umiestnenie do 8 miesta.                                         

ZA hlasovalo 10 členov VV SAZ.        

 

2/20 VV SAZ ukladá zaslať záverečné prihlášky a organizačne zabezpečiť účasť na 

podujatí                           T.: 24.6.   Z.:  Se-SAZ, p. Kirnová  

 

p. Pupiš informoval o aktuálnom stave plnenia limitov/resp. pozície v rankingu WA 

na MS v Oregone. Pri ohlásenej neúčasti reprezentantov: E. Zapletalovej, M. 

Morvaya zo zdravotných dôvodov, a M. Katerinki Czakovej (materská dovolenka),   

sú momentálne kvalifikovaní: chodci M. Úradník, D. Černý (35 a 20 km), H. 

Burzalová, E. Hačundová (35 km), na postupovej pozícii je D. Ledecká (400 m prek.). 

V hre sú aj ďalší pretekári: V. Kaňuchová,   G. Gajanová, M. Kučera. Realizačný tím: 

Vedúci výpravy – M. Pupiš,  fyzioterapeut – M. Vrba, tréneri – R. Benčík, Ľ. Machník 

a K. Adlerová. O definitívnej nominácii bude rozhodnuté v najbližších dňoch. 

Na MS U20 v Cali prebieha nominačný proces. Splnený limit má zatiaľ: R. Slezáková, 

M. Molnárová (100 m prek.), A. Švecová (400 m prek.), K. Šula – vrh guľou, R. 

Vodnyanszká – skok do diaľky, T. Kurucová a K. Devaldová (10 km chôdza. Viacero 

ďalších kandidátov má výkony blízke k limitom, zvažuje sa prihláška štafety 4x400 

m juniorov.   

 

K bodu č. 9  

VV SAZ zobral na vedomie prehľad realizácie projektu štadiónov,  stav k 21.6.2022, 

predložený p. Gubrickým.  U väčšiny štadiónov už je vyúčtovanie uhradené.   

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

v Kysuckom Novom Meste, Žiari nad Hronom, Martine,  Čadci,  Dubnici nad Váhom, 
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Žiline, Dolnom Kubíne. Výstavba štadiónov pokračuje a vyúčtovanie uhradené: v 

Humennom,  Spišskej Novej Vsi, Banskej Štiavnici,  Krupine ,  Lučenci,  Liptovskom 

Mikuláši (dokončenie predpokladané v júli).  Výstavba pokračuje: v Považskej 

Bystrici,   Moldave nad Bodvou, Banskej Bystrici (UMB),  Piešťanoch (do 31.7. 

avizované odovzdanie do užívania).  

Verejné obstarávanie sa uskutočňuje v Nitre a  Nových Zámkoch. Z priebehu 

doterajšej komunikácie vyplýva, že nemohol byť  podpísaný dodatok k zmluve 

k rekonštrukcii štadióna vo Svite (nezaistené spolufinancovanie),  Malackách (bolo 

zrušené verejné obstarávanie) a vo Zvolene (došlo k prehodnoteniu realizácie 

projektu mestom Zvolen). Ohľadom štadióna v Košiciach (400 m ovál, 8 dráh) podľa 

komunikácie so zástupcami mesta Košice a KSK nastala situácia, že nebude projekt 

v potrebnom termíne zrealizovaný a financie zmysluplne prerozdelené. V pláne SAZ 

je vybudovanie, resp. zrekonštruovanie ďalšieho štadióna v Bratislave a v Košiciach.  

 
K bodu č. 10  
VV SAZ zobral na vedomie informáciu  pp. Korčoka a Gubrického  -  návrh rozdelenia 

investičných prostriedkov pre rok 2022 bude predložený na ďalší VV SAZ, nakoľko 

zatiaľ prebieha presná sumarizácia potreby dovybavenia nových štadiónov.   

 
K bodu č. 11  
VV SAZ zobral na vedomie písomný prehľad  záväzných termínov WA a EA v roku 

2022 predložený  p. Kirnovou. Do: * 24.6. záverečné prihlášky na ME U 18 

v Jeruzaleme/ISR, a long list na EYOF v Banskej Bystrici,  *3.7. potvrdiť účasť na EA 

Convention v Talline, *4.7. záverečné prihlášky na MS v Eugene/Oregon/USA, 

*18.7. záverečné prihlášky na MS U20 v Cali/COL, *9.7. záverečné prihlášky na 

EYOF, *12.7.  záverečné prihlášky na medzištátne stretnutie U2 v Maribore, *26.7. 

nahlásiť na EA účasť štafiet/resp. nevyužitie možnosti štartu na ME v Mníchove, 

*1.8. EA zverejní zoznam oprávnených atlétov k štartu na ME v Mníchove, *8.8. 

záverečné prihlášky na ME v Mníchove.   Ďalšie termíny v predloženom písomnom 

materiáli.    

 

K bodu č. 12                                                                                                                                                               
K dnešnému zasadnutiu neboli predložené k schváleniu nové smernice SAZ.   
 

K bodu č. 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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 VV SAZ zobral na vedomie informáciu p. Gubrického o doručenej žiadosti o prijatie 

klubu do SAZ: *Občianske združenie – Rodičovské združenie pri ZŠs MŠ pod názvom 

Detská atletika Lazany (DALZN)        

U III/20 VV SAZ prijíma klub Detská atletika Lazany(DALZN) za nového člena SAZ.       

ZA hlasovalo 10 členov VV SAZ.    

 
K bodu č. 14      
VV SAZ zobral na vedomie Hodnotenie práce za prvý polrok 2022 predložené pp. 
Korčokom a Gubrickým.  Bolo konštatované, že po pandemickom období bol 
aktívny návrat ku každodennej práci a s tým súvisiacimi nahromadenými aktivitami 
a úlohami zvládnutý. Sekratariát SAZ pracuje s vysokým nasadením. Každý sa 
vysporiadal po pandémii s úlohami ako najlepšie vedel. Udalosti ukázali, že je 
potrebné mať pripravenú zálohu schopných ľudí pre prípadnú náhradu - 
zastupiteľnosť. Je potrebné, aby si aj vyťažení pracovníci našli aj priestor pre oddych 
a načerpanie síl. Je avizovaná zmena - novela zákona o športe,  z ktorého bude 
vyplývať viacero skutočností – právna zodpovednosť štatutárov organizácii, 
skrátenie lehôt zverejňovania, ap.  
V.Gubrický avizoval prípravu novej organizačnej štruktúry  sekretariátu SAZ ku 
koncu roku. 
p. Pupiš doplnil informáciu za trénersky úsek – tréneri fungovali v štandardnom 
režime. Snahou je postupne zlepšovať niektoré záležitosti – diagnostikovanie, ap.                                                                                    
 
K bodu č. 15 Rôzne 
p. Korčok – na návrh šéftrénera M. Pupiša predložil na schválenie personálne 
obsadenie funkcie šéftrénera mládeže Radovanom Dubovským. Šéftréner mládeže 
bude zároveň reprezentačným trénerom za kategóriu U19 (kat. juniorov).  
p. Ľašová – informovala o uskutočnených školských M SR v 4-boji žiactva 13.-14.6. 
v Šamoríne (úspešne zvládnuté podujatie pod vedením p. Putalovej) 
p. Kollárovič – kriticky sa vyjadril k zmenám MŠ VVaŠ SR v školskej atletike, vypadlo 
množstvo pretekov, ministerstvo v návrhu chce nahradiť majstrovstvá v cezpoľnom 
behu orientačným behom, ap.   
p. Hanusová – tlmočila pripomienku p. Fronka o nesprávnej terminológii niektorých 
televíznych komentátorov počas atletických pretekov  
p. Kirnová – informovala o účasti na 50. ročníku mládežníckeho memoriálu F. 
Schustera 5.6. vo Schwechate, kde sa zúčastnila aj 30 členná výprava SAZ (2 
pretekári splnili limit na EYOF). Po pretekoch sa konal slávnostný ceremoniál, 
odovzdané ocenenia atlétom, trénerom a dlhoročným činovníkom v 50 ročnej 
histórii mítingu, vrátane Poďakovania SAZ-u a p. Kirnovej. Poďakovanie od SAZ 
odovzdané p. Erichovi Straganzovi. 
 
U IV/20 VV SAZ schvaľuje Radovana Dubovského za šéftrénera mládeže SAZ 
s nástupom od 1.7.2022. ZA hlasovalo 10 členov VV SAZ.  
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Termín nasledujúceho  zasadnutie VV SAZ sa stanoví dodatočne.  
 

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

 
  
 

  

    
 
 

        
 


