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Zápisnica  z 22. zasadnutia  Výkonného  výboru   SAZ  dňa 7.9.2022 v Bratislave, 

prezenčne a on-line formou 

 

 

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

Pupiš, Gigac,  Gubrický, Baláž, On-line: pp. Ľašová, Blašková  

Ospravedlnení: pp. Tóth, Malík                                     

 

Úvodom 22. zasadnutia p. Korčok privítal zúčastnených členov VV SAZ. Vyzdvihol 

fakt, že sa úspešne darí napĺňať projekt rekonštrukcie štadiónov – v najbližších 

dňoch je naplánované slávnostné otvorenie viacerých úspešne ukončených 

projektov.     

     

 Program: 

1.  Kontrola úloh -  p. Kirnová   

2.  Informácia o čerpaní rozpočtu a aktualizácii rozpočtu SAZ – p. Gubrický  

3.  Vyhodnotenie EYOF 2022 v Banskej Bystrici – pp. Korčok, Gubrický, Ľašová 

4.  Vyhodnotenie ME Mníchov  a MS Oregon 2022   - p. Pupiš 

5. Vyhodnotenie MSJ v Cali 2022  – pp. Pupiš, Mittermayer 

6.  Návrh pridelenia finančných prostriedkov v zmysle Kontinuity odmeňovania  

      a na základe výsledkov dosiahnutých v roku 2022  -  p. Pupiš    

7.  Informácia o stave príprav významných podujatí –  U18CH 2024 B. Bystrica - pp.  

     Korčok, Gubrický   

 8. Informácia o stave príprav jesenných majstrovských súťaží SAZ + školský šport   

     2022/2023 – pp. Mittermayer, Ľašová  

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

      Gubrický 

10. Informácia o príprave reprezentačného sústredenia na Štrbskom plese – pp.  

      Pupiš,  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. 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 IV/21 – trvá, VV SAZ ukladá uskutočniť verejné obstarávanie schválenému návrhu 

na prerozdelenie investičných prostriedkov  pre rok 2022 – čerpanie z kapitálových 

výdavkov na dovybavenie nových štadiónov.    Z.: p. Gubrický  

 

VV SAZ schvaľuje Zápisnicu z 21. zasadnutia VV SAZ s pripomienkou p. Gubrického 

o doplnenie zápisnice v bode č. 6: VV SAZ berie na vedomie informáciu o uzatvorení 

krátkodobej zmluvy o pôžičke vo výške 100 000,-€ na preklenutie obdobia 

potrebného na vyfinancovanie výdavkov SAZ, ktoré budú následne refundované 

z iných zdrojov (EYOF, SOŠV).      

 

K bodu č. 2    

VV SAZ zobral na vedomie predložené čerpanie rozpočtu SAZ na rok 2022  

predložené p. Gubrickým. Súhrnný prehľad čerpania rozpočtu ukazuje reálne 

čerpanie k dátumu 6.9.2022.  Priebežne sa uskutočňuje zúčtovanie 

predchádzajúcich akcií. Na základe vývoja čerpania jednotlivých položiek a odhadu 

ich reálneho  dočerpania bude ku koncu mesiaca september pripravená aktualizácia 

rozpočtu a je predpoklad zvolania  mimoriadneho  VV SAZ, kde bude jedným 

z bodov aj táto otázka. Ďalšou otázkou ktorú bude treba rozhodnúť je spôsob 

použitia  nevyčerpaných financií z projektu rekonštrukcie a výstavby štadiónov. 

Zároveň sa pracuje na žiadosti SAZ na financie PUŠ pre rok 2023, kde je termín 

podania na ministerstvo 30.september.   

 
K bodu č. 3                                                                                                                                                         
VV SAZ zobral na vedomie vyhodnotenie EYOF 2022 v Banskej Bystrici e predložené  
pp. Korčokom, Gubrickým a Ľašovou.  
p. Korčok vyslovil poďakovanie pp. Gubrickému a Döménymu, ale aj  všetkým 
zamestnancom sekretariátu SAZ, rozhodcom, zabezpečovateľom, kontraktorom  
ako aj dobrovoľníkom za úspešné zvládnutie usporiadania EYOF.  Bol zaznamenaný 
mimoriadne pozitívny ohlas aj od najvyšších predstaviteľov EA – prezidenta p. 
Karamarinova, p. Varhaníka, športového riaditeľa EOV p. Brulla a ďalších. SAZ bol 
úspešný jednak po organizačnej, ale aj výsledkovej stránke – zisk 2 medailí, 
strieborná Lenka Gymerská v behu na 400 m a bronzová Anna Šimková v skoku 
o žrdi, celkovo 10 finálových umiestnení v atletike. Prehľad dosiahnutých výsledkov  
19 nominovaných dievčat a 9 chlapcov SAZ  so stručným vyhodnotením predložený 
v materiáli od šéftrénera dorastu p. Laurenčíka.  
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Bude potrebné zadefinovať naše predstavy na počet slovenských atlétov na EYOF 
2023 v Maribore, ako aj zabezpečiť kontinuitu odovzdávania skúsenosti smerom 
k ME U18 v roku 2024.   
p. Gubrický – doplnil informáciu  a poukázal na mimoriadne nasadenie všetkých 
zúčastnených vďaka čomu mohlo byť  podujatie zorganizované  na  špičkovej 
úrovni. Nenahraditeľné sú aj skúsenosti ktoré získali ako členovia organizačného 
výboru tak i všetci rozhodcovia a budú ich môcť preniesť do  svojich klubov a na 
všetky súťaže SAZ. Je potešiteľné, že  v rozhodcovskom zbore boli zastúpené všetky 
vekové kategórie.      
p. Hanusová tlmočila odkaz za rozhodcovský zbor – bola pre nich česť podieľať sa 
na tomto podujatí, poďakovala p. Gigacovi za prácu vedúceho úsekových rozhodcov 
     
K  bodu č. 4  
VV SAZ zobral na vedomie vyhodnotenie  ME Mníchov a MS v Oregone 2022  

predložené p. Pupišom. ME v Mníchove a dosiahnuté výsledky pre slovenskú 

výpravu pri výmene generácii s 11 debutantmi dopadli nad očakávanie. Plánovaný 

cieľ 1 x do 8.  miesta sa podarilo splniť 3 krát zásluhou Jána Volka  4. miestom v behu 

na 100 m (9. miesto na 200 m), Miroslava Úradníka na 6. a Michala Morvaya na 7. 

mieste v chôdzi na 35 km. Do semifinále postúpili D. Ledecká v behu na 400 m prek. 

a V. Forster v behu na 100 m prek.  

Na MS v Oregone sa zúčastnilo za SAZ  5 atlétov, stanoveným cieľom bolo 1 x 

umiestnenie do 20. miesta. Splnené limity mali, avšak sa nezúčastnili:  E. 

Zapletalová (neúčasť zo zdravotných dôvodov), M. Katerinka Czaková (materské 

povinnosti), resp. rankingový postup  M. Morvay (neúčasť pre zdravotné problémy). 

Nepodarilo sa splniť limity, resp. kvalifikovať sa na základe rankingu WA atlétom 

s ašpiráciou účasti:  J. Volkovi, V. Kaňuchovej, G. Gajanovej, M. Hrašnovej, M. 

Kučeru, P. Slezáka.  Najlepšie umiestnenie dosiahol M. Úradník 21. miestom z 50 

členného štartového poľa v osobnom rekorde na 35 km v chôdzi,  D. Černý 35. 

miesto a H. Burzalová 23., E. Hačundová 32.  zo 41 štartujúcich. Na 20 km v chôdzi 

v poli 46 štartujúcich bol M. Úradník 26. a D. Černý 37.  D. Ledecká na 400 m prek. 

preteky nedokončila. Bolo konštatované, že výsledky na MS zodpovedajú 

výkonnosti slovenských atlétov.   

p. Korčok – doplnil informáciu k MS v Oregone, kde sa ako prezident SAZ osobne 

zúčastnil. Vyslovil pochvalu pre úspešných účastníkov ME a MS vrátane ich 

realizačného tímu. Podotkol, že STV nezabezpečila vysielanie z MS a vysielanie z ME 

v menšej miere ako okolité krajiny. Zároveň  sa vyjadril, že je potrebné vyvíjať úsilie 

a aktivity s cieľom mať viac úspešných športovcov na vrcholných podujatiach 

a popri právach atlétov vyžadovať z ich strany aj dodržiavanie  povinnosti.  
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p. Asványi  - doplnil informáciu k MS a ME, tiež poukázal na tvrdé limity a úskalia pri 

ich plnení. Pozitívne hodnotil prácu pp. Jucka a Bartaloša pri TV vysielaní z ME 

v Mníchove.     

    
K  bodu č. 5  
VV SAZ zobral na vedomie vyhodnotenie  MSJ v Cali 2022 predložené   pp. Pupišom 

a Mittermayerom. Pred podujatím sa uskutočnilo sústredenie výpravy v Šamoríne. 

Odlet na MSJ bol v 2 skupinách. Organizačne bola účasť výpravy zo strany SAZ aj 

pobyt na mieste v Cali dobre zabezpečené s výnimkou dlhšieho vybavovania počas 

akreditácie v Cali. Problémy nastali pri návrate, zrušený let, pozitívny test na Covid, 

návrat časti výpravy s 1 dňovým oneskorením. Samotné preteky sa uskutočnili na 

dôstojnej úrovni.  

Po výkonnostnej stránke vyčnieval Karol Šula – vynikajúce 5. miesto vo vrhu guľou 

výkonom 18,88.  Ako opodstatnená sa potvrdila nominácia štafety juniorov na 

4x400 m, skončila na 16. mieste v slovenskom rekorde do 20 rokov výkonom 

3:12,43.  Zhodnotenie výkonov jednotlivých pretekárov v písomnej prílohe. 

p. Korčok a členovia VV SAZ gratulujú K. Šulovi jr. a jeho trénerovi K. Šulovi 

k dosiahnutému výsledku na MSJ. Atlét i tréner  nereagovali na oficiálne pozvanie 

zúčastniť sa  zasadnutia VV SAZ, kde im chceli členovia VV SAZ a vedenie poďakovať.         

 
K bodu č. 6         
VV SAZ zobral na vedomie Návrh pridelenia finančných prostriedkov v zmysle 

Kontinuity odmeňovania a na základe výsledkov dosiahnutých v roku 2022  

predložené  p. Pupišom.    V návrhu je prehľad pridelených finančných prostriedkov 

za účasť, výsledok na MS a ME pretekárom, trénerom, realizačnému tímu, klubu 

a trénerovi objaviteľovi v celkovej sume 24 625 €.  

p. Ľašová doplnila informáciu o pridelení finančných prostriedkov na základe 

schválených pravidiel z kapitoly pre mládež a návrh na odmeny (financie na 

športovú prípravu) za prekonanie slovenského rekordu v disciplíne, ktorá je na MSJ, 

MEJ vonku alebo v hale súťažnou disciplínou pre jednotlivé kategórie.  

U I/22 VV SAZ schvaľuje: * návrh pridelenia finančných prostriedkov v zmysle 

Kontinuity odmeňovania a na základe výsledkov dosiahnutých v roku 2022 v sume 

24 625 €, *návrh odmeniť pretekárov kategórie juniorov za prekonanie 

slovenského rekordu v roku 2022 v disciplíne, ktorá je v programe MSJ, MEJ a 

*návrh odmeny za medailové umiestnenie na EYOF 2022 L. Gymerskej a A. Šimkovej  

ZA uvedený návrh hlasovalo 9 členov VV SAZ.    
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K bodu č. 7                                                                                                                          

VV SAZ zobral na vedomie informáciu o  stave príprav významných podujatí –  

U18CH 2024 v Banskej Bystrici predloženú  pp.  Korčokom a Gubrickým. Na začiatok 

októbra je v pláne on-line stretnutie zástupcov organizačného výboru SAZ a EA. Za 

EA je stanoveným kontaktným pracovníkom p. Daniel Pereira/POR, za SAZ pp. 

Gubrický a Dömény. Športová časť ME U18  je plánovaná v rozsahu tímu ako na 

EYOF. Na niektoré položky bude potrebné pamätať v rozpočte už v roku 2023. Zatiaľ 

nie je v možnostiach SAZ zamestnať nové osoby k tomuto podujatiu.  Zámerom je 

využívať znalosti ľudí z prostredia Banskej Bystrice.  Zároveň je potrebné rokovať 

s príslušnými štátnymi inštitúciami, primátorom mesta, rektorom UMB v Banskej 

Bystrici. Bude potrebné  zabezpečiť príjem do rozpočtu EYOF v sume minimálne 

700 000 €.  

  

K bodu č. 8  

VV SAZ zobral na vedomie informácia o stave príprav jesenných majstrovských 

súťaží SAZ + školský šport  2022/2023 predložené pp. Mittermayerom a Ľašovou.    

p. Mittermayer informoval o uskutočnených kolách atletickej ligy družstiev 

a majstrovstvách v jednotlivých kategóriách v oblastných atletických zväzoch, 

majstrovstvách vo viacbojoch. Usporiadanie podujatí pokračuje v septembri  

v súlade s termínovou listinou. Niektoré propozície boli uverejnené s oneskorením.     

p. Ľašová informovala o schválenom organizačnom poriadku k školskému športu, 

pripravujú sa bodovacie tabuľky. Požiadala o zavedenie novinky – na MSR 

v mládežníckych kategóriách dávať nielen víťazom ale  prvým trom v poradí na 

disciplíne trička „Team 2024“.  

 
K bodu č. 9  
VV SAZ zobral na vedomie predložený prehľad realizácie projektu atletických  

štadiónov,   stav k 6.9.2022, predložený p. Gubrickým.  Väčšina realizátorov stavby  

štadiónov už predložila vyúčtovanie, vyúčtovanie je uhradené a štadióny sú 

v prevádzke.     

Pred otvorením sú štadióny: v Banskej Bystrici pri UMB, v Spišskej Novej Vsi,  

Považskej Bystrici, Humennom, Piešťanoch, Banskej Štiavnici, Moldave nad Bodvou, 

Lučenci a v Liptovskom Mikuláši.   

Verejné obstarávanie sa uskutočňuje v Nových Zámkoch a v Nitre.  

Projekt sa nebude realizovať: vo Svite, Malackách, Zvolene a Košiciach.   
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K bodu č. 10 
VV SAZ zobral na vedomie informáciu o príprave reprezentačného sústredenia 

16.-22.10.2022 na Štrbskom plese v hoteli FIS predloženú  pp. Pupišom 

a Gubrickým. Celkový počet reprezentantov bude schválený po aktualizácii 

zoznamu a doplnený z kategórie mládežníkov. Počas sústredenia je naplánované 

zasadnutie VV SAZ 19.10.. V dňoch 20.-22.10. sa koná EA Konferencia v Talline, 

ktorej sa zúčastnia pp. Korčok, Gubrický, Kirnová. 

p. Kirnová – informovala o plánovanom seminári „Women leadership - Ženy vo 

vedení“ v októbri 2022 s príspevkom od EA, neuskutočnená  v predchádzajúcich 

rokoch pre Covid opatrenia.     

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

2022 predložený  p. Kirnovou. Do: *9.9. záverečné prihlášky na Európsky beh na 

ceste 17.9.2022 v Oderzo kategória U20, *14.9. predbežné prihlášky na MS 

v polmaratóne v Yangzhou 2023, * predbežné prihlášky na ME v cezpoľnom behu 

11.12 v Turíne, * 15.9. záverečné prihlášky na WMTRC v Triali 3.-6.11. v Thajsku, 

19.9. záverečné prihlášky na medzištátne stretnutie U16 v Znojme, * 22.9. 

doručenie formulárov prihlášky o zaradenie do WA Permit mítingov Gold – Silver – 

Bronze na štadióne, vo viacboji a v chôdzi pre rok 2023. Ďalšie termíny 

v predloženom písomnom materiáli.    

 

K bodu č. 12                                                                                                                                                               
K dnešnému zasadnutiu neboli predložené k schváleniu nové smernice SAZ.   
p. Filo predložil návrh hosťovania SAZ pre rok 2022 v súlade so smernicou SAZ č. 
3/2021 – Hosťovanie na MSR v súťaži družstiev MSR v behu na 10 km na ceste.  
 
U II/22 VV SAZ schvaľuje návrh hosťovania 6 pretekárov na MSR v behu na 10 km 
na ceste 24.9.2022 v Prievidzi.  ZA hlasovalo 9 členov VV SAZ   
 

K bodu č. 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

 
K bodu č. 14 - Rôzne   
p. Ľašová - informovala o plánovanom seminári  Detskej a mládežníckej atletiky  
                   29.-30.10. v Banskej Bystrici   
                - za KM SAZ navrhuje vedúceho výpravy na MeS U 16 p. Z. Kollároviča     
p. Pupiš – predložil návrh opatrení smerom k pôsobeniu atlétov v strediskách 

vrcholového športu, hlavne sa týkajúcich atletiky vo VŠC Dukla Banská 
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Bystrica, a komunikácii s VŠC Dukla, potreba optimálneho vynakladania 
finančných prostriedkov na zabezpečenie prípravy zaradených atlétov   

              - informoval o zámere dokončiť školenie trénerov 1. kv.stupňa (prerušené  
                pre Covid) a začať nový turnus, v pláne aj Konferencia „Ako ďalej“ k  
               riešeniu problémov v atletike, predpokladaný termín koncom novembra    

-  potreba „racionalizovať“ WA mítingy, v rámci PTS uprednostniť disciplíny                

a bodovanie do rankingu v prospech slovenských pretekárov   

- Návrh nominácie na cestný beh v Oderzo - predbežné prihlášky na ME 

v cezpoľnom behu v Turíne a WMTRC v Thajsku     

p. M. Tóth – reagoval písomne k návrhu šéftrénera -  potreba rovnakých opatrení  
                    pre všetky rezortné strediská, môže nastať  problém vymožiteľnosti  
                    niektorých požiadaviek pri individualizácii prípravy športovcov     
p. Korčok –  považuje horeuvedené listy ako pracovný materiál k spolupráci 

„centralizácie“ prípravy v športových strediskách, potreba vzájomnej 
komunikácie a nastavenie spoločnej stratégie 

                   - informoval o spomienkovom stretnutí 7.9. o 14,00 v Múzeu SOŠV k 50.  
                     výročiu zisku medaily E. Šuranovej na OH  
                   - informoval, že SAZ bol oslovený k spolupráci so STARZ k usporiadaniu  
                     behu Devin-Bratislava 2022 
                   - poukázal na potrebu „zadefinovať“ požiadavky SAZ k hale Elán v 2023  
p. Asványi – poukázal na potrebu hľadať konsenzus, komunikáciu  v záujme dobrej  
                      veci „centralizácie prípravy“  
p.  Mittermayer  - informoval o plánovanom zasadnutí ŠTK v Tatrách v októbri 
                             - predložil predbežnú termínovú listinu SAZ 2023 
p. Kollárovič – informoval o schválení kritérií na financovanie OAZ pre rok 2023 
p. Gigac – informoval o zasadnutí VV SsAZ 12.8. kde vyhodnotili letnú časť sezóny  
                  z hľadiska úrovne po športovej, organizačnej stránke aj účasti – oproti  
                  vlaňajšku sa zvýšil počet štartujúcich zdvojnásobil (vlani vyše 400, tento  
                  rok vyše  800 účastníkov na pretekoch) 

- považuje za dobrú myšlienku usporiadať „Vrhačskú tour“    

p. Baláž – informoval o nadchádzajúcom školení  kontrolórov 19.-20.9.  
p. Hanusová – informoval o sťažnosti p. Rusnákovej, ktorá žiada SAZ o skoršie  
                  zúčtovanie dokladov k vyúčtovaniu nákladov   
              - požiadala o darovanie tričiek SAZ pre štartérov na podujatiach v  
                Košiciach    
p. Gubrický – poukázal na potrebu upraviť smernicu SAZ  o cestovných náhradách,  
                        úprava diét, obmedziť používanie súkromných vozidiel  

- informoval o dobrom ohlase a záujme o školenie Detskej atletiky  

- informoval o plánovanom vyhlásení „Atlét roka 2022“ na 11. november 

- podporu vybraných reprezentantov predĺžiť o 2 mesiace (do 30.10.)    

U III/22 VV SAZ schvaľuje: * organizačné zabezpečenie a nomináciu na EA beh na 
ceste 17.9. v Oderzo - 2 oficiáli pp. Pavol Kováč, Zdeňek Simon, juniori 10 km – 
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Ondrej Malek, Tomáš Jakubik, Adam Krajč, Jakub Patúc, juniorky 5 km – Lenka 
Kotianová, Martina Mesárošová, Simona Hrajnohová, * predbežné prihlášky na 
ME v cezpoľnom behu 11.12. v Turíne: 1 junior U23, 1 junior U20  a 1 vedúci., *  
ZA hlasovalo 9 členov VV SAZ.  
U IV/22 VV SAZ schvaľuje záverečnú prihlášku na WMTRC (MS v behu do vrchu 
a traili) 3.-6.11. v Thajsku – Peter Fraňo 40 km, Marián Priadka 80 km, Vadovičová 
Veronika  80 km, Silvia Schwaiger klasická trať beh do vrchu up&down. Vedúci 
výpravy – Pavel Kováč.  Pretekárom M. Priadkovi a V. Vadovičovej SAZ schvaľuje 
príspevok na pokrytie nákladov na WMTRC do výšky 1000 € každému.   
ZA hlasovalo 9 členov VV SAZ 
U V/22 VV SAZ schvaľuje p. Zorana Kollároviča ako vedúceho výpravy na 
medzištátne stretnutie U16 24.9.2022 v Znojme. ZA hlasovalo 9 členov VV SAZ.     
U V/22 VV SAZ schvaľuje predĺženie podpory vybraných reprezentantom podľa 
návrhu šéftrénera do konca novembra 2022.   
 
Termín nasledujúceho  zasadnutia VV SAZ sa stanoví dodatočne.  
 

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

    
 
 

        
 


