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Zápisnica  z 23. zasadnutia  Výkonného  výboru   SAZ  dňa 6.10.2022 v Bratislave, 

prezenčne a on-line formou 

 

 

Prítomní: pp. Korčok, Asványi, Kirnová, Mittermayer, Pupiš, Tóth, Mračnová,   

Gubrický, On-line: pp. Filo, Ľašová, Hanusová, Blašková, Baláž  

                             

Úvodom 23. zasadnutia p. Korčok privítal zúčastnených členov VV SAZ prezenčne aj 

on-line. Dnešné mimoriadne zasadnutie má v programe body, ktoré vyžadujú 

neodkladné riešenie. Členovia VV SAZ si uctili spomienkou zosnulého p. Františka 

Tótha, dlhoročného štatistika SAZ. p. Korčok poďakoval členom VV SAZ a 

sekretariátu za účasť na poslednej rozlúčke s p. Františkom Tóthom.     

     

 Program: 

1.  Kontrola úloh -  p. Kirnová   

2.  Informácia o čerpaní rozpočtu SAZ – p. Gubrický  

3.  Aktualizácia rozpočtu SAZ  – p. Gubrický 

4.  Doplnenie návrhu odmien trénerom mládeže v zmysle schválenej stratégie a na  

      základe  výsledkov dosiahnutých v roku 2022  -  pp. Korčok, Pupiš    

5.  Informácia o realizácii projektu výstavby a rekonštrukcie štadiónov, návrh  

      prerozdelenia finančných prostriedkov z nerealizovaných  projektov– pp.  

      Korčok, Gubrický   

6.  Rôzne  

  

K bodu č. 1 Kontrola úloh 

15/1  vypustiť zo zápisu preverenie splnenie podmienok kandidátov na nových 

členov SAZ.               

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  

U IV/22 – VV SAZ schvaľuje úpravu záverečných prihlášok na WMTRC 3.-6.11. 

v Thajsku: Peter Fraňo aj Marián Priadka: štart na 80 km, Silvia Schwaiger v 2 

disciplínach: beh do vrchu classic aj up&down, V. Vadovičová – ohlásila neúčasť.   

 

VV SAZ schvaľuje Zápisnicu z 22. zasadnutia VV SAZ bez pripomienok.      
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K bodu č. 2 a 3    

VV SAZ zobral na vedomie predložené čerpanie rozpočtu SAZ a návrh aktualizácie 

rozpočtu SAZ na rok 2022 predložené  p. Gubrickým. Prehľad čerpania rozpočtu 

zahŕňa nové položky s aktuálnym zapracovaním k dátumu 5.10.2022. Je potrebné 

aby pridelené financie boli priebežne predkladané k zúčtovaniu. Z prehľadu vyplýva 

nízke čerpanie prostriedkov pridelených pre ZPM, vybraným reprezentantom aj 

klubom. Viacero položiek sa priebežne čerpajú. Ušetrené prostriedky a rezerva 

budú slúžiť na  preklenutie obdobia začiatkom roka 2023.  

 

p. Gubrický informoval, že SAZ doručil na MŠVVaŠ SR žiadosť na financie PUŠ pre 

rok 2023 v stanovenom termíne podania  30. septembra. Potešiteľnou správou je, 

že počet aktívnych členov SAZ do 23 rokov k 30.9. je 9812, čo by malo mať pozitívny 

vplyv na výšku dotácie z MŠ VVaŠ SR.  

p. Korčok poukázal na fakt, že SAZ pracuje v r. 2022 s najvyšším rozpočtom v histórii 

samostatného SAZ, v sume 8 142 334 € (vrátane investičných prostriedkov 

a projektu výstavby štadiónov).   

     
U I/23 VV SAZ schvaľuje predloženú aktualizáciu rozpočtu SAZ  pre rok 2022. 
ZA hlasovalo 9 členov VV SAZ.     
                                                                                                                                              
K  bodu č. 4  
VV SAZ zobral na vedomie doplnenie návrhu odmien trénerom mládeže v zmysle 

schválenej stratégie a na  základe  výsledkov dosiahnutých v roku 2022  predložený   

pp. Korčokom a Pupišom. Doplnenie odmien za zisk medailí na EYOF 2022 v Banskej 

Bystrici. 

p. Ľašová – reagovala na pripomienky ohľadom návrhu odmien – materiál bol 

predložený v súlade s doterajšími  zaužívanými podmienkami schválenými KM SAZ 

a VV SAZ.   

p. Asványi – podporil zámer pre tento rok nemeniť schválené podmienky a princípy 

odmeňovania trénerov a prípadné prehodnotenie uskutočniť od budúceho roku 

p. Pupiš – predložil aktualizáciu  odmien, doplnenú o HMS. 

 

U II/23  VV SAZ schvaľuje  doplnený návrh odmien trénerov mládeže a doplnenie 

odmien v seniorskej kategórii – doplnené odmeny za HMS  za rok 2022.  ZA 

hlasovalo 9 členov VV SAZ.     



 

 

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 

  
 
  
 

 
 

UIII/23 VV SAZ ukladá prehodnotiť doterajší systém odmien trénerov mládeže 

a naformulovať podmienky, stratégiu do ďalšieho obdobia v roku 2023.  

    T.: január 2023   Z.: KM SAZ, p. Ľašová  

 
 K bodu č. 5  
VV SAZ zobral na vedomie informáciu o realizácii projektu výstavby a 

rekonštrukcie štadiónov a návrh  prerozdelenia finančných prostriedkov 

z nerealizovaných  projektov predloženú  pp. Korčokom a Gubrickým.   

Stav k 6.10.2022: štadióny sú v prevádzke - v Banskej Bystrici pri UMB, Považskej 

Bystrici, Piešťanoch, štadióny sú v prevádzke a vyúčtovanie uhradené -  v Žiline,   

Martine,  Humennom, Spišskej Novej Vsi,  Čadci, Dubnici nad Váhom,  Banskej 

Štiavnici, Krupine, Dolnom Kubíne, Žiari nad Hronom, Kysuckom Novom Meste  a 

Liptovskom Mikuláši, štadióny pred otvorením – v Moldave nad Bodvou a Lučenci 

(v Lučenci vyúčtovanie uhradené).     

Verejné obstarávanie sa uskutočňuje v Nových Zámkoch a v Nitre, predpokladané 

otvorenie v roku 2023.  

Projekt sa nebude realizovať: vo Svite, Malackách, Zvolene, Košiciach ani na STU v 

Bratislave. 

Bolo konštatované, že realizácia projektu rekonštrukcie 19 štadiónov je považovaná 

za veľmi úspešnú. Do projektu SAZ vstupoval s tým, že z 23 žiadateľov bude 

úspechom ak sa zrealizuje výstavba/rekonštrukcia aspoň 15 štadiónov.  Snaha SAZ, 

zástupcov miest, VÚC bola korunovaná úspechom, za čo patrí veľká vďaka všetkým 

zainteresovaným subjektom. Sklamaním je, že aj napriek veľkej snahe sa  

nepodarilo  zrealizovať výstavbu/rekonštrukciu štadiónov v Košiciach a na STU 

v Bratislave. Z pridelenej dotácie 5 miliónov € tak ostáva k dispozícii suma 600 000 

€, o zmysluplnom prerozdelení ktorej  v súlade so stanovenými pravidlami VV SAZ, 

pričom celková suma príspevku SAZ na štadión nepresiahne 400 000 €,  rozhodol 

takto:  

U IV/23  SAZ schvaľuje prerozdelenie 500 000 € pre 9 štadiónov, každému po 

50 000: Humenné, Spišská Nová Ves, Považská Bystrica, Piešťany, Čadca, Dubnica 

nad Váhom, Banská Štiavnica, Krupina, Dolný Kubín,  po 20 000 € pre Moldavu nad 

Bodvou a Liptovský Mikuláš a 10 000 € pre Kysucké Nové Mesto. Zvyšných 100 000 

€ bude prerozdelených vo forme dovybavenia štadiónov. K takto prerozdeleným 

financiám budú podpísané dodatky k jestvujúcim zmluvám, v niektorých prípadoch 

aj  vyhlásené memorandum o spolupráci.  ZA hlasovalo 9 členov VV SAZ. 
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K bodu č. 6 - Rôzne  
p. Gubrický - doručil písomné rozhodnutie Disciplinárnej komisie SAZ z 15.9.2022 

ohľadom vystupovania p. Petra Ondruša  na pretekoch Telekom Night run 6.9. , 

spracované za Disciplinárnu komisiu SAZ p. Ivanom Čillíkom 

- informoval o dvoch  doručených žiadostiach o členstvo v SAZ:  

*Realiz sport team so sídlom v Bratislave (REABA) a   

* AK Dukla Trenčín (AKDTN), so sídlom vo Veľkej Hradnej. 

- informoval o vyúčtovaní  príspevku EA na P-T-S, predpokladá sa, že príspevok bude 

zaslaný na SAZ po stanovisku SAZ k pripomienkam EA. 

- informoval o „vypršaní“ zmluvy k súťažnému softvéru a dodávaniu služieb na 

preteky SAZ k 31.8.2022.  

 

p. Ľašová – predložila prerozdelenie druhej časti príspevku 15 % na mládežnícke 
kluby (prvá časť podľa zisku bodov na M SR do 12 rokov, 12 -15, 16 -23 rokov), 
druhá časť  - 7,5% podľa počtu aktívnych členov do 23 rokov predložená, berúc do 
úvahy schválený koeficient.  

p. Pupiš – informoval o potrebe prehodnotenia zaraďovania športovcov a ich 
realizačných tímov do VŠC Dukla Banská Bystrica, navrhol trvať na hospodárnom 
využívaní finančných prostriedkov a s tým spojenej centralizácii prípravy (ak majú 
poskytnuté služby v rámci VŠC Dukla, je potrebné ich využívať (a teda ani 
nepreplácať služby, ktoré by mali vo VŠC bezodplatne), s tým súvisí fyzická 
prítomnosť zaradených vo  VŠC Dukla (ako miesta výkonu práce), v opačnom 
prípade prehodnotiť zmluvu o podpore pre rok 2023 a znížiť dotáciu na 
maximálne 50% možnej pridelenej sumy. 

- informoval o plánovanom sústredení 16.-22.10. v hoteli  FIS, na ktoré nie  je 
nominovaný  chodecký reprezentant D. Černý z dôvodu porušenia disciplíny na 
sústredení v roku 2021. 

- informoval o predčasnom opustení z  miesta podujatia ME v Mníchove člena 
realizačného tímu výpravy SAZ 

- informoval o žiadosti o pomoc so zabezpečením pobytu ukrajinskej štafety na 
sústredení vo VŠC Dukla 

p. M. Tóth - poukázal na úskalia sprísnenia režimu a centralizácie prípravy, 
s viacerými  atlétmi a členmi realizačného tímu sú už podpísane zmluvy. VŠC Dukla 
berie na vedomie odporúčania, avšak nedoporučuje meniť podmienky, nakoľko by 
bola ohrozená príprava na OH v Paríži – zároveň požiadal SAZ aby doručil na VŠC 
Dukla v Banskej Bystrici návrhy na zaradenie atlétov do strediska 
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p. Korčok – poukázal na potrebu rokovať s VŠC Dukla Banská Bystrica, centralizácia 
by mala byť „cestou“ za cieľom, ktorým je zlepšenie výkonnosti a výsledkov 
reprezentácie.   

- navrhol odsúhlasiť návrh predložený Nominačnou komisiou Siene slávy SAZ -  
prijať za člena komisie p. M. Hazuchu   

p. Hanusová – informovala o stave čerpania pridelených finančných prostriedkov 
pre VsAZ – sú vyčerpané -  informovala a o sťažnosti p. Rusnákovej ohľadom 
nezaradenia  jej dcéry do zoznamu na sústredenie vo FISe (šéftréner p. Pupiš už 
zaslal stanovisko)  

p. Kirnová – požiadala ŠTK SAZ zaradiť do propozícii MSR v cezpoľnom behu 19.11. 
podmienky účasti na EPM klubov 5.2.2023 v Castellone (EA odsúhlasila pre SAZ 
záverečné prihlášky po MSR v krose) 

- informovala o technických pravidlách, podmienkach,  zadelení do 3 divízii (po 16 
družstiev v každej, na základe Rankingu ME družstiev v roku 2021) na Európske 
hry, ktoré sa uskutočnia v dňoch 20.-25.6.2023 v Silesii/POL (SAZ je v 2. divízii)   

- informovala o plánovanom zasadnutí Rady EA 11..-13.11.2022 vo Varšave 

U V/23  VV SAZ schvaľuje členstvo v SAZ klubom:  *Realiz sport team so sídlom 

v Bratislave REABA) a * AK Dukla Trenčín (AKDTN), so sídlom vo Veľkej Hradnej. 

ZA prijatie hlasovalo 9 členov VV SAZ 

U VI/23 VV SAZ schvaľuje predložený návrh prerozdelenia 7,5 % pre mládež  

ZA hlasovalo 9 členov VV SAZ. 

 
U VII/23 VV SAZ schvaľuje do konca roka 2022 využívať spoluprácu s doterajším 
poskytovateľom súťažného softvéru formou objednávky na preteky. ZA hlasovalo 9 
členov VV SAZ.  
 
U 23/1  VV SAZ ukladá zrealizovať výberové konanie na dodávateľa softvéru na 
preteky SAZ od 1.1.2023. Do tohto obdobia schvaľuje využívanie služieb od 
doterajšieho dodávateľa formou objednávky SAZ.  Z.: p. Gubrický.   
   
Nasledujúce  zasadnutie VV SAZ sa uskutoční 19.10.2022 vo Vysokých Tatrách 
v hoteli FIS.  
 

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

    
 
 

        


