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Zápisnica  z 21. zasadnutia  Výkonného  výboru   SAZ  dňa 21.7.2022 v Banskej 

Bystrici, prezenčne a on-line formou 

 

Prítomní: pp. Korčok, Kirnová, Tóth,  Gubrický  

On-line: pp. Asványi, Filo, Hanusová, Mittermayer,  Pupiš, Ľašová, Blašková, Baláž  

Ospravedlnení: pp. Kollárovič, Malík                                     

 

Úvodom 21. zasadnutia p. Korčok privítal zúčastnených členov VV SAZ, prítomných 

prezenčne aj on-line formou a zároveň poďakoval riaditeľovi Dukly Banská Bystrica 

p. Tóthovi za poskytnutie priestorov k zasadnutiu.           

     

 Program: 

1.  Kontrola úloh -  p. Kirnová   

2.  Informácia o čerpaní rozpočtu SAZ – p. Gubrický  

3.  Vyhodnotenie ME U18 v Jeruzaleme – p. Ľašová 

4.  Vyhodnotenie M SR mužov a žien, M SR juniorov  - pp. Pupiš, Ľašová 

5. Vyhodnotenie medzištátnych stretnutí dorastu a juniorov  – p. Ľašová 

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

Gubrický    

7.  Informácia o plnení nominačných kritérií + zabezpečenie účasti na  vrcholných 

podujatiach  – MSJ Cali, ME Mníchov - pp. Pupiš, Ľašová  

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

Gubrický 

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

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

11. Návrh novelizácie smerníc SAZ – p. Filo  

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

13. 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              

19/1  splnené, uskutočnilo sa stretnutie zástupcov SAZ a MŠ VVaŠ SR ohľadom 

školských súťaží 

1/20, 2/20 – splnené  



 

 

Slovenský atletický zväz 

Slovak Athletic Federation 

 

Junácka 6 

831 04 Bratislava 

Slovak Republic 

 

tel.: +421 2 38 15 55 00 

e-mail: office@atletika.sk 

www.atletika.sk 

IČO: 360 638 35 

DIČ: 2021658243 

  
 
  
 

 
 

VV SAZ schvaľuje Zápisnicu z 20. 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 20.7.2022. Jednotlivé položky sa priebežne aktualizujú vzhľadom na 

zrealizované akcie, dôsledkom čoho bude potrebný presun financií v jednotlivých 

položkách, pričom je potrebné odsledovať čerpanie účelových finančných 

prostriedkov. V súvislosti s EYOF a PTS bolo potrebné hľadať možnosti fungovania 

týchto podujatí a ich prefinancovania vzhľadom na vývoj situácie. Po ukončení EYOF 

bude potrebné čo najskôr predložiť na OV EYOF podklady na refundáciu nákladov.  

Naďalej platí potreba optimálneho využívania financií a šetrenia v jednotlivých 
položkách.   
 
K bodu č. 3                                                                                                                                                         
VV SAZ zobral na vedomie vyhodnotenie ME U18 v Jeruzaleme po výkonnostnej 
stránke predložené p. Ľašovou. Viacerí slovenskí reprezentanti prekonali osobné 
rekordy. Stanovené ciele: 3 x umiestnenie do 8. boli miesta  splnené.  Chýbal kúsok 
šťastia k zisku medaily. Výprava SAZ dosiahla 3 x 5. miesto zásluhou Rebeccy 
Slezákovej v behu na 100 m prek. a 400 m prek., Terézie Kurucovej v chôdzi na  5000 
m a na 6. mieste skončil Jakub Bátovský v chôdzi  na 10 000 m.      
Informáciu doplnila vedúca výpravy A- Kirnová – podujatie bolo zo strany SAZ aj 
usporiadateľa dobre zabezpečené, členovia výpravy nemali žiadne výhrady. 
Problém s prevozom žrdí bol vyriešený. Podaný protest o 5. miesto R. Slezákovej 
Jury of Appeal  akceptovala. 
P. Korčok informoval o delegácii SAZ v Jeruzaleme v zložení: P. Korčok, V. Gubrický, 
M. Tóth, M. Škarba a J. Dömeny  uskutočnenú na žiadosť zo strany EA  ako  
usporiadatelia ME U18 v 2024. Konštatoval, že SAZ má potenciál usporiadať toto 
podujatie na porovnateľnej úrovni.    
 
K  bodu č. 4  
VV SAZ zobral na vedomie vyhodnotenie M SR  mužov a žien a M SR juniorov 
predložené- pp. Pupišom a Ľašovou. 
Obidve podujatia boli po organizačnej stránke dobre zabezpečené, pretekári mali 
jednu z posledných možností plnenia limitov resp. získania potrebných bodov do 
rankingu WA. Na MSR dospelých podali viacerí pretekári kvalitné výkony: J. Volko 
(výkonom si zabezpečil účasť na ME), D. Ledecká 400 m prek. (zisk bodov k účasti 
na MS), M. Slezák v hode oštepom sa priblížil k postupovému miestu na ME, muži 
v behu na 400 m potvrdili potenciál využiť príležitosť na 4x400 m na ME (stúpajúca 
výkonnosť P. Dömötöra, Bujnu). Negatívom bola neúčasť reprezentantov v hode 
kladivom – M. Lomnický, M. Hrašnová (nedoliečené zranenie), za očakávaním 
zaostal výkon G. Gajanovej.  
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Aj na M SR juniorov potešili výkonmi viacerí pretekári – K. Šula jr. vo vrhu guľou , J. 
Nemec v behu na 200 m,  zaujímavý súboj predviedli T. Beňová s R. Slezákovou 
v behu na 200 m, výrazným výkonnostným rozdielom zvíťazila skokanka o žrdi A. 
Šimková (370 cm).  
    
K  bodu č. 5  
VV SAZ zobral na vedomie vyhodnotenie medzištátnych stretnutí dorastu a juniorov  

predložené p. Ľašovou. Vedúca výpravy I. Putalová a šéftréner juniorov R. Dubovský 

sa úspešne zhostili v premiére svojej úlohy. Na medzištátnom stretnutí juniorov 

16.7. v Maribore splnili 2 juniori limity na MSJ – J. Nemec 200 m 21,26 a L. Ševčík 

na 110 m prek. 14,09, limit potvrdila  R. Vodnyanszká v skoku do diaľky výkonom 

613 cm. Družstvá SVK skončili zhodne na 5. mieste. Celkové poradie výprav 

s bodovým ziskom: 1. POL juniori 266 b/juniorky 296, 2. CZE 235/233, 3. HUN 

229/200, 4. SLO 149/143, 5. SVK 129/136 b.    

Na medzištátnom štvorstretnutí 29.6. v Székesfehérvare zvíťazili vo svojej disciplíne 

reprezentanti SR: R. Slezáková v behu na 100 aj 400 m prek. (14,05 resp 1:00,36),  

P. Dávid v behu na 110 m prek.  (14,18) pred  A. Ilgom (14,35), chodci na 5000 m F. 

Krestianko pred J. Bátovským), na 2. mieste skončila A. Šimková v skoku o žrdi (360 

cm). Výkonnostne zaostávali hlavne naši bežci vo vytrvalostných disciplínach. 

Celkové poradie výprav: 1. CZE 227,5 chlapci/231 dievčatá, 2. HUN 213/185,5, 3. 

SLO 103/152, 4. SVK 135,5/114,5 b.     

 
K bodu č. 6         
VV SAZ zobral na vedomie  informáciu o stave príprav významného podujatia – 

EYOF 2022 predloženú pp. Korčokom a Gubrickým. Prípravy pokračujú s veľkým 

nasadením zainteresovaných strán. Počty účastníkov sú hraničné vzhľadom na 

ubytovacie kapacity mesta Banská Bystrica a okolia, preto sú prispôsobené 

podmienkam, ktoré máme. Po záverečných prihláškach bol upravený časový 

program atletiky. Naplánovaných je celkovo 170 dopingových odberov v rámci 

všetkých športov. V nedeľu 24.7. sa uskutoční test podujatia na štadióne.      

                                                                                                            

K bodu č. 7                                                                                                                          

VV SAZ zobral na vedomie informáciu o  plnení nominačných kritérií a  zabezpečení 

účasti na  vrcholných podujatiach - MSJ Cali a ME Mníchov  predloženú pp. Pupišom 

a Ľašovou.  

U I/21 VV SAZ potvrdzuje nomináciu na MS 15.-24.7. v Oregone schválenú per 

rollam 7.7.: vedúci výpravy – M. Pupiš, fyzioterapeut: M. Vrba, tréneri – R. Benčík, 
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Ľ. Machník, K. Adlerová, atléti – D. Ledecká 400 m prek., H. Burzalová a E. 

Hačundová 35 km chôdza, M. Úradník a D. Černý – 20 km a 35 km chôdza.  

ZA hlasovalo 10 členov VV SAZ. 

    

U II/21 VV SAZ potvrdzuje nomináciu schválenú per rollam 18.7. na MS juniorov 1.-

6.8. v Cali: vedúci výpravy – R. Mittermayer, technický vedúci – R. Dubovský, tréneri 

– K. Šula sen., P. Mečiar, R. Medgyesová Vargová, L. Kotala, M. Sulety,  lekárka -  J. 

Psárska (samoplatca),  atléti – M. Molnárová  100 m prek., A. Švecová  400 m prek., 

K. Šula jr. vrh guľou, R. Vodnyanszká skok do diaľky, J. Nemec 200 m, L. Ševčík 110 

m prek., T. Kurucová a K. Devaldová 10 000 m chôdza, 4x400 m juniori – H. Franklin, 

R. Haraslín, S. Michalko, T. Grajcarík, D. Bartek, J. Nemec.  Stanovené ciele výpravy: 

1x finále vo vrhu guľou a finálové umiestnenie v štafete.  

ZA hlasovalo 9 členov VV SAZ.   

Žiadosť trénerov prihlásiť členov štafety (bez splneného limitu v individuálne 

disciplíne): H. Franklina na 400 m a D. Barteka na 400 m prek. nebola od WA 

akceptovaná.  

Výprava sa pred odchodom na podujatie zúčastní sústredenia 23.-26.7. v Šamoríne.   

 

VV SAZ zobral na vedomie stav plnenia kritérií k účasti na ME15.-20.8. v Mníchove 

predložené p. Pupišom. Stanovené limity, resp. kritéria rankingu na postupovom 

mieste k dnešnému dňu  majú pretekári: V. Forster 100 m, 100 m prek., E. 

Zapletalová a D. Ledecká 400 m prek., H. Burzalová a E. Hačundová 35 km chôdza, 

V. Kaňuchová hod kladivom, J. Volko 100 m, 200m, M. Kučera a M. Baluch 400 m 

prek., M. Úradník, D. Černý chôdza na 20 aj 35 km , M. Morvay 35 km chôdza, 

štafeta mužov 4x400 m. Blízko postupového miesta majú: Š. Bujna a M. Slezák. Do 

26.7. je termín pre členské zväzy nahlásenia neúčasti atlétov na postupových 

miestach. EA zverejní aktualizovaný stav postupových miest 1.8. Konečná 

nominácia výpravy na ME v Mníchove bude predložená na schválenie VV SAZ po 

tomto termíne, počet oficiálov a osobných trénerov bude v súlade s kvótou EA 

v závislosti od počtu pretekárov.     

U III/21 VV SAZ potvrdzuje nomináciu na EYOF schválenú per rollam 6.7. podľa 

priloženého zoznamu: 28 pretekárov a 5 oficiálov,  vedúci výpravy – M. Laurenčík, 

technický vedúci – M. Lučka, tréneri – P. Filip, Ľ. Komárek, J. Sedlák.  

ZA hlasovalo 10 členov VV SAZ.  
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K bodu č. 8  

VV SAZ zobral na vedomie prehľad realizácie projektu štadiónov,  stav k 20.7.2022, 

predložený p. Gubrickým.  Väčšina realizátorov stavby  štadiónov už predložila 

vyúčtovanie, ktoré bolo následne uhradené a sú v prevádzke.    

V záverečnej fáze výstavby pred otvorením sú štadióny v Banskej Štiavnici, pri UMB 

v Banskej Bystrici, Humennom, Považskej Bystrici, Lučenci, Liptovskom Mikuláši,  

Krupine, Moldave nad Bodvou.   

V Nitre sa čaká na reakciu Úradu pre verejné obstarávanie. Na podpis zmluvy sa 

čaká v Nových Zámkoch. Realizácia nového štadióna v Košiciach je vzhľadom na stav 

príprav nereálna. 

p. Hanusová informovala o aktuálnom stave riešenia problematiky štadióna 

Technickej univerzity v Košiciach.    

p. Asványi informoval o plánovanom stretnutí s rektorom resp. kvestorom STU v 

Bratislave dňa 2. alebo 4.8. 

 
K bodu č. 9  
VV SAZ zobral na vedomie informáciu  pp. Korčoka a Gubrického  -  návrh rozdelenia 

investičných prostriedkov pre rok 2022. Jedná sa o čerpanie z kapitálových 

výdavkov – na dovybavenie nových štadiónov: po 3 ks klietky na hod kladivom 

a doskočiská na skok o žrdi, 110 ks certifikovaných prekážok a cieľová kamera 

OMEGA,  celkovo sú výdavky plánované v sume do  200 000 €.  

U IV/21 VV SAZ VV SAZ schvaľuje predložený návrh na rozdelenia investičných 

prostriedkov pre rok 2022 a ukladá uskutočniť  verejné obstarávanie. ZA hlasovalo 

9 členov VV SAZ.   Z.: p. Gubrický  

 
K bodu č. 10  
VV SAZ zobral na vedomie písomný prehľad  záväzných termínov WA a EA v roku 

2022 predložený  p. Kirnovou. Do: *12.7.  záverečné prihlášky na medzištátne 

stretnutie U20 v Maribore - splnené, * 18.7. záverečné prihlášky na MS U20 

v Cali/COL - splnené,   *26.7. nahlásiť na EA účasť štafiet/resp. nevyužitie možnosti 

štartu na ME v Mníchove - splnené, *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. 11                                                                                                                                                               
K dnešnému zasadnutiu neboli predložené k schváleniu nové smernice SAZ.   
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K bodu č. 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

K dnešnému zasadnutiu neboli doručené žiadosti o prijatie klubov do SAZ.     

 
K bodu č. 13 - Rôzne   
p. Asványi – poukázal na hodnotenie výsledkov z vrcholných podujatí z hľadiska  
                       výkonnosti  
p. Ľašová informovala o:  plánovanom zasadnutí KM SAZ 24.7., o cezpoľnom behu  
               pre školy, Európskom týždni športu 

- nadchádzajúcej nomináciu na preteky v Krakove (11.-15.8. súčasť Erasmu 

Athletics 4 Health) 

- plánovanom školení pre trénerov Detskej atletiky 16.9.  

- zrealizovanom sústredení reprezentantov pred EYOF v Banskej Bystrici     

p. Mittermayer  - navrhol preložiť M SR družstiev st. žiactva na 9.10.  
                             - má pozitívnu skúsenosť v spolupráci s p. R. Dubovským   
p. Blašková – informovala o stretnutí V4, 23.8. má možnosť štartu 40  
                        atlétov  
p. Gubrický – informoval o pracovnom stretnutí zástupcov SAZ a MŠVVaŠ  SR 
k školskému športu pre rok 2023 (veková kategória 5.-9. ročník) 6 - členné 
družstvá chlapcov aj dievčat, kombinácia 3 disciplín, hodnotiace tabuľky ako 
v minulosti, úloha pripraviť pravidlá súťaže do 15.8.2022                                                                                    
 
 
Termín nasledujúceho  zasadnutie VV SAZ sa stanoví dodatočne.  
 

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

 
  
 

  

    
 
 

        
 


