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Zápisnica  z 24. zasadnutia  Výkonného  výboru   SAZ  dňa 19.10.2022 na 

Štrbskom plese. 

 

Prítomní: pp. Korčok, Asványi, Kirnová, Hanusová,  Mittermayer, Pupiš, Tóth, Filo,  

                 Kollárovič, Ľašová,  Gubrický, Baláž, Malík. Prizvaný k bodu programu: p.  

                 R. Dubovský   

Ospravedlnení: : pp. Mračnová, Blašková  

                          

Úvodom 24. zasadnutia p. Korčok privítal zúčastnených členov VV SAZ, tradične na 

októbrovom zasadnutí už po 9. krát na Štrbskom plese, v období sústredenia 

reprezentácie v hoteli FIS. Zároveň oznámil rozhodnutie p. Pupiša a jeho vzdanie sa 

funkcie ústredného trénera, členstva vo VV SAZ aj práce vo všetkých komisiách.  

p. Pupiš potvrdil informáciu uverejnenú v médiách o svojom vzdaní sa funkcií po 10 

rokoch od svojho zvolenia do VV SAZ a aktivít v SAZ k 31.10.2022. pp. Korčok, 

Asványi a členovia VV SAZ poďakovali p. Pupišovi za 10 ročnú spoluprácu, 

rešpektujúc jeho rozhodnutie.          

   

 Program: 

1.   Kontrola úloh -  p. Kirnová   

2.   Informácia o čerpaní rozpočtu SAZ – p. Gubrický  

3.   Vyhodnotenie M SR (maratón, starší žiaci, družstvá dorastu a st. žiactva,  

      chôdza na dráhe a MeS U16 -  pp. Pupiš, Ľašová 

4.   Informácia o príprave M SR v krose 2022, o príprave halovej sezóny  

      a výberovom konaní na usporiadateľov M SR v roku 2023  -  p.  Mittermayer   

5.   Informácia predsedov oblastných zväzov o činnosti oblastí v roku 2022  

      a o čerpaní rozpočtu oblastí za rok 2022 – pp. Blašková, Mittermayer, Gigac,  

      Hanusová   

6.   Informácia o plnení nominačných kritérií a o zabezpečení účasti na ME v krose  

      – p. Pupiš 

7.  Informácia o realizácii projektu výstavby a rekonštrukcie štadiónov – p. Gubrický         

8.  Informácia o príprave vyhlásenia výsledkov ankety Atlét roka 2022 – pp. 

      Korčok,  Gubrický  

9.   Informácia o záväzných termínoch WA a EA – p. Kirnová 

10. Návrh novelizácie smerníc SAZ – p. Filo     

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

12. Rôzne  



 

 

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 

  
 
  
 

 
 

  

K bodu č. 1 Kontrola úloh       

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 III/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  

U23/1 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  

 

VV SAZ schvaľuje Zápisnicu z 23. zasadnutia VV SAZ bez pripomienok.      

 

K bodu č. 2     

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

predložil  p. Gubrický. Prehľad čerpania rozpočtu zahŕňa položky s aktuálnym 

zapracovaním k dátumu 18.10.2022. Boli zaslané zmluvy na kluby na 2. časť  15% 

pridelených financií na mládež. Stále platí, že ušetrené prostriedky a rezerva budú 

slúžiť na  preklenutie obdobia začiatkom roka 2023. V štádiu riešenia je využitie 

grantu WA na výcvikový tábor vo Vysokých Tatrách, finančná podpora 

reprezentantov po skončení VŠ (D. Černý), zabezpečenie športovej prípravy 

reprezentantov v spolupráci SAZ s rezortnými strediskami.   

p. Malík upozornil na nízke % čerpania pridelených prostriedkov viacerými 

reprezentantmi, potrebu  rozhodnúť o čerpaní projektov smerom na OH Paríž, ap.  

 

U I/24 VV SAZ na návrh p. Korčoka schvaľuje odmenu p. Pupišovi v sume 2000 €. 

ZA hlasovalo 10 členov VV SAZ.   

                                                                                                                                              
K  bodu č. 3  
VV SAZ zobral na vedomie vyhodnotenie MSR v maratóne a MSR v chôdzi 20 000 m 

predložené p. Pupišom a vyhodnotenie MSR staršieho žiactva, družstiev dorastu 

a staršieho žiactva a Medzištátneho stretnutia U16 predložené p. Ľašovou.  

Prekvapujúcim víťazom MSR v maratóne mužov sa stal Marián Zimmermann (Pro-

body Sport Team Košice) v slovenskom výkone roka 2:28:19 pred Michalom  

Kováčom (STUBA) 2:30:51 a Rastislavom Srnánkom (ŠK Triatlon Pezinok) 2:35:58. 
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Hlavný favorit na titul majstra Slovenska Tibor Sahajda na 32. km pre kŕče v nohách 

preteky nedokončil.   

V kategórii žien zvíťazila v slovenskom výkone roka Ivana Líšková (ŠKP Bratislava) 

2:54: 20 pred Jarmilou Vitovičovou  (Čergov Run) 2:56:02 a Ivetou Furákovou (Detva 

v pohybe) 2:57:34. Víťazmi v súťaži družstiev mužov  aj žien sa stal  AC Nové Zámky. 

V záujme zisku bodov do Rankingu WA boli zaradené koncom septembra do 

termínovej listiny a usporiadané M SR v chôdzi na 20  000 m, ktoré sa uskutočnili 

15.10. v Banskej Bystrici. Víťazmi sa stali Dominik Černý v osobnom rekorde 

1:26:25,2 a Hana Burzalová v národnom rekorde 1:38.13,6 pred Emou Hačundovou 

v osobnom rekorde 1:40:48,6 a Klaudiou Žárskou s výkonom 1:48:43,6.  

 

Medzištátne stretnutie U16 CZE-HUN-SLO-SVK-CRO sa konalo 24.9. v Znojme.  

Víťazné umiestnenia slovenských žiakov bolo len v 2 disciplínach: v chôdzi na 3000 

m, kde zvíťazili Lukáš Rosenbaum a Petra Kusá. Viacerí pretekári prekonali osobné 

rekordy. Slovenské rekordy prekonali Lenka Gymerská, 2. miesto v behu na 300 m 

výkonom 39,94  a Viviána Popovičová na 3. mieste v behu na 2000 m výkonom 

6:35,12. Poradie družstiev krajín žiaci: 1. CZE 260,5 b., 2. HUN 190, 3. SLO 156, 4. 

CRO 130,5, 5. SVK 111, žiačky: 1. CZE 236,5 b., 2. HUN 179.5, 3. CRO 168, 4. SLO 140 

a 5. SVK 128 b.     

Usporiadateľom M SR družstiev dorastu 1.10. bol AK AŠK Trnava. Na podujatí 

štartovalo 290 atlétov zo 14 klubov, bolo zaznamenaných 532 štartov. Víťaznými 

klubmi podľa počtu získaných bodov sa stali dorastenci AC Nové Zámky (221,5 b.) 

pred AK AC Malacky (179,50 b.) a AK Slávia TU Košice (123,50 b.). Poradie družstiev  

dorasteniek: 1. Naša atletika Bratislava (198 b.), 2. AK AŠK Trnava (191 b.), 3. AK 

Slávia TU Košice (171 b.).     

M SR družstiev staršieho žiactva sa uskutočnili 9.10. v Dubnici nad Váhom za účasti 

315 atlétov zo 14 atletických klubov, celkový počet štartov 578. Podľa počtu 

získaných bodov zvíťazilo družstvo starších žiakov zo ŠŠK JAK Bardejov 1 (220 b.) 

pred AC Nové Zámky (196,50 b.) a AK AC Malacky (145 b.).  Poradie družstiev 

starších žiačok: 1. AK AŠK Trnava (208 b.), 2. Slávia Trenčín o.z. (147 b.), 3. Naša 

atletika Bratislava (133 b.).   

Na M SR staršieho žiactva 17.-18.9. v Košiciach dosiahla výnimočné výkony 

Alexandra Segeňová, v behu na 60 m 7,91 a na 150 m 18,61 čo sú najlepšie výkony 

v kategórii 13 ročných v histórii Slovenska.  V kategórii st. žiakov dosiahol hodnotný 

výkon Teodor Volek v behu na 100 m prek. výkonom 13,48. 

Pripomienky k M SR žiactva a dorastu:          
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*M SR žiactva v Košiciach z pohľadu hodnotenia delegáta SAZ bolo usporiadanie na 

vysokej úrovni, nedarilo sa dostať deti na vyhlasovací ceremoniál, problémy boli 

s ozvučením štadióna, komentátor pretekov sa dostatočne nevenoval 

komentovaniu ale svojim žiakom, * na MSR družstiev žiakov v Dubnici nad Váhom 

bol nedostatočný počet rozhodcov, meškal časový program, chýbali v propozíciách 

kontakty na funkcionárov podujatia, sťažnosti pre nasadzovanie do behov,  *na M 

SR družstiev dorastu boli pri prihláškach nahlasované nedovolené počty disciplín  na 

1 pretekára, čomu je potrebné do budúcnosti predchádzať, v behu na 2000 m 

steeple došlo k zraneniu- pretekár po zakopnutí padol a následne na neho spadla  

prekážka. 

p. Kollárovič -informoval o dobrom organizačnom zabezpečení na MeS U16,  

problémy nastali na mieste podujatia s ubytovaním, preto bude potrebné do 

budúcnosti vyžadovať striktné dodržiavanie pokynov vedúceho výpravy  

p. Gubrický – poukázal na nedostatok rozhodcov, preto treba venovať pozornosť 

v kluboch s novými štadiónmi výchove funkcionárov, väčšej spolupráci s ŠTK 

p. Asványi – pripomenul, že je potrebné včas oznámiť nomináciu pred 

medzištátnym stretnutím    

 

K bodu č. 4  
VV SAZ zobral na vedomie informáciu o príprave M SR v krose 2022, o príprave 

halovej sezóny  a výberovom konaní na usporiadateľov M SR v roku 2023  

predloženú  p.  Mittermayerom. Zatiaľ nie sú riešené termíny pre dorast, viacboje, 

nepoznáme termíny medzištátnych stretnutí U18, U20, známe sú termíny MSR 

dospelých a Atletickej ligy, na ktoré sa uskutočňujú výberové konania na 

usporiadateľov. Predbežný návrh uchádzačov o usporiadanie podujatí obsahuje aj 

vyjadrenia a zdôvodnenia uchádzačov. Bola odsúhlasená halová sezóna SAZ 2023.  

Do výberového konania na M SR v behu na 10 000 m sa prihlásilo 6 uchádzačov. 

Diskutovalo  sa o pomenovaní novopostaveného štadióna v Žiline, jedným 

z návrhov je pomenovať ho po Emilovi Zátopkovi, k čomu je potrebné stanovisko 

a zaangažovanie aj žilinskej fakulty.  

 

U II/24 VV SAZ schvaľuje pridelenie usporiadania M SR/ČR v behu na 10 000 m na 

dráhe v Žiline. ZA hlasovalo 10 členov VV SAZ.  
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K bodu č. 5 
VV SAZ zobral na vedomie informáciu predsedov oblastných zväzov o činnosti 
oblastí v roku 2022 a o čerpaní rozpočtu oblastí za rok 2022 predloženú  pp. 
Blaškovou, Mittermayerom, Gigacom a Hanusovou. 
ZsAZ, p. Mittermayer – konštatoval, že kondícia ZsAZ  je na dobrej úrovni. Trenčín 

je vzhľadom na nezhody s riaditeľkou ŠŠ nútený usporiadať podujatia na štadióne 

v Trnave.  Oblastné podujatia plánujú usporiadať na štadiónoch v Skalici, 

Piešťanoch, Nových Zámkoch, podľa vývoja situácie prípadne v Nitre. Je potrebné 

hľadať riadiaceho súťaže za chýbajúceho p. F. Tótha.   Spracovávajú podklady na 

vyúčtovanie pridelenej dotácie, ktorá je v štádiu predloženia zúčtovania 

zostávajúcej čiastky v sume 18 669,20 € . Po 11.11. sa uskutoční  pracovné 

stretnutie a vyhodnotenie sezóny ZsAZ vo Veľkom Lapáši.  

SsAZ, p. Gigac   – informoval o stretnutí klubov SsAZ, ktoré majú nový resp. 
rekonštruovaný štadión s možnosťou usporiadania pretekov SsAZ v roku 2023 – 
predložil aktualizáciu vybavenia jednotlivých štadiónov – informoval o zlučovaní 
a spolupráci atletických klubov v Žiline – informoval o storočnici turčianskej 
atletiky (všetky podujatia v oblasti sa budú niesť v znamení storočnice) – 
informoval o projekte „Lavička olympionikov“ na štadióne v Martine. 
Spracovávajú podklady pre doúčtovanie dotácie na činnosť SsAZ v sume  26 703 €. 
VsAZ, p. Hanusová –doručila správu o činnosti a čerpaní rozpočtu VsAZ za rok 
2022 podľa jednotlivých položiek. Dotácia SAZ v sume 18 000 €, vrátane príspevku 
2000 € na halové majstrovstvá VsAZ, ktoré sa konali v Nyíregyháze je vyúčtovaná. 
Pre rok 2023 budú hľadať úspornejšiu formu halových majstrovstiev VsAZ. Je 
potrebné hľadať náhradu za p. Vovčka, ktorý sa vzdáva funkcií vo VsAZ.  

AZB, p. Blašková – doručila správu o činnosti AZB v roku 2022, prehľad 
uskutočnených pretekov. Pripravujú podklady na zúčtovanie zvyšnej čiastky 
dotácie v sume 13235 €. AZB naďalej zápasí s viacerými problémami, najmä 
s nedostatkom ľudských zdrojov, funkčným štadiónom, chýba vybavenie kamerou.     

p. Korčok poďakoval predsedom oblastných atletických zväzov za ich prácu 
a predložené správy.      

K bodu č. 6 
VV SAZ zobral na vedomie informáciu o plnení nominačných kritérií 

a o zabezpečení účasti na ME v krose predloženú p. Pupišom. ME v krose sa 

uskutočnia 11.12.2022 v Piemonte/Taliansko. Medzi kandidátmi ašpirujúcimi na 

účasť sú juniori Ondrej Málek a Filip Jančik, muži U23 – Michal Staník, plus 1 

vedúci. Sekcia behov dáva na zváženie účasť Petra Ďureca. O nominácii sa 

rozhodne po M SR v cezpoľnom behu 19.11.  
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K bodu č. 7 
VV SAZ zobral na vedomie informáciu o realizácii projektu výstavby a 

rekonštrukcie štadiónov predloženú  p. Gubrickým. Platí stav, ako bol predložený 

na VV SAZ k 6.10.2022.   

Je potrebné stanoviť znenie do memoranda k niektorým štadiónom, k podpisu 

v priebehu nasledujúceho týždňa. Slávnostné otvorenie štadióna pri UMB v Banskej 

Bystrici sa uskutočni 25.10. o 11,00 hod. V Nových Zámkoch sa preinvestuje 

pridelená čiastka do konca roka 2022 s tým, že štadión bude dokončený v roku 

2023. Štadión v Nitre  je VO vo finálnej fáze. Pre zabezpečenie preinvestovania 

financií do konca roka je potrebné definitívne stanovisko do konca októbra, 

v opačnom prípade bude zmluva zrušená.      

 
K bodu č. 8 
VV SAZ zobral na vedomie informáciu o príprave vyhlásenia výsledkov ankety Atlét 

roka 2022 predloženú  pp. Korčokom a Gubrickým. Podujatie sa koná 11.11.2022 

v hoteli Double Tree by Hilton v Bratislave za účasti predpokladaného počtu 250 

pozvaných hostí.  P. G. Bogdányi pripravil podklady kandidátov do Ankety, ktoré 

budú rozposlané na kluby, trénerom a funkcionárom, členom VV SAZ. Bodovanie 

bude zverejnené.  Bol predložený návrh na zaradenie do Siene slávy SAZ.  

U III/24 VV SAZ schvaľuje na slávnosti Atlét roka 2022 zaradiť do Siene slávy 

osobnosti: Ján Železný, Stanislav Štefkovič, Eduard Čordáš a Marián Šimo – in 

memoriam. ZA hlasovalo 10 členov VV SAZ.   

 

K bodu č. 9 
VV SAZ zobral na vedomie písomný prehľad  záväzných termínov WA a EA 
2022/2023  predložený p. Kirnovou.  Najbližšie záväzné termíny, do: * 3.11. 
Záverečné prihlášky na PEM klubov v krose 5.2. v Castellon/ESP (termín predĺžený 
do 19.11. po M SR v krose), *3.11. Predbežné prihlášky na HME 2.-5.3.2023 
v Istanbule/TUR, *1.12. záverečné prihlášky na ME v krose 11.12.2022 
v Piemonte/ITA, *8.12. predbežné prihlášky na EP vo vrhoch 2023 v Leirii/POR.     
 
K bodu č. 10 
Návrh novelizácie smerníc SAZ – k dnešnému zasadnutiu VV SAZ neboli predložené.       
 
K bodu č. 11 
VV SAZ zobral na vedomie informáciu p. Gubrického o doručenej žiadosti o prijatie  

za člena SAZ:  Atletický klub Žabka Čadca (ZABCA). 

U IV/24  VV SAZ schvaľuje členstvo v SAZ:  Atletický klub Žabka Čadca (ZABCA). 

ZA prijatie hlasovalo 10 členov VV SAZ. 
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K bodu č. 12 - Rôzne  
p. Gubrický – informoval o aktuálnom počte registrovaných členov v SAZ, ktorý 

prekročil 20 000 členov  

 

p. Filo – pripomenul , že od 15.10. je prestupové obdobie SAZ( kontaktná osoba je 

p. Kompas) – informoval o školení rozhodcov chôdze 15.10. (na podnet chodeckej 

sekcie), ktorého sa napokon zúčastnili a boli vyškolené len 4 osoby – informoval 

o plánovanom školení rozhodcov v polovici novembra 2022 v Trnave 

 

p. Ľašová – požiadala o lepšiu propagáciu seminárov a školení na webe SAZ   

 

p. Asványi – pripomenul, že školenie trénerov „Detskej atletiky“ základného stupňa 

nezodpovedá trénerskej kvalifikácii, sú to koordinátori Detskej atletiky – informoval 

o situácii a poskytnutých službách na tréningy v hale Elán (zatiaľ v štandardnom 

režime kúrenie, šatne a teplá voda, avšak ceny energií môžu byť likvidačné: na 

porovnanie mesačné náklady doteraz 2500 €, po novom 8000 €, preto sa hľadá 

optimálne riešenie) – plánovaná zmena miesta usporiadania P-T-S 2023, 

v spolupráci s ME U18 v 2024 

 

p. Malík – upozornil na povinnosť doškoľovania atletických odborníkov – poukázal 

na nutnosť zabezpečiť na medzinárodných chodeckých podujatiach 

medzinárodných rozhodcov (vrátane pretekov v Hlohovci, aby boli splnené 

podmienky) 

 

p. Baláž – informoval o účasti na školení kontrolórov v Trenčianskych Tepliciach 

a o on-line školení (zúčastnili sa pracovníčky sekretariátu SAZ. Pp. Pisárová, 

Brinzová) 

p. Hanusová – reagovala na diskusné príspevky – nie je doriešený systém 

delegovania rozhodcov, je nedostatok chodeckých rozhodcov, plánuje usporiadať 

školenie chodeckých rozhodcov  

 

p. Kollárovič – poslal zápisnicu Komisie na podporu oblasti a klubov a návrh kritérií 

na prerozdelenie financií, ktoré VV SAZ zobral na vedomie    

 

p. M. Tóth – informoval o zasadnutí Komisie atlétov (predmetom o.i. aj stanovisko 
k riešeniu oblečenia Joma) - predložil návrh na zaradenie športovcov do VŠC Dukla 
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pre rok 2023 (prehľad aktuálnych zamestnancov, návrh na zaradenie nových 
zamestnancov, športovcov, využívanie infraštruktúry a zariadení VŠC Dukla, otázky 
centralizácie) – predložil podnet na poskytnutie možnosti elektronických 
tréningových denníkov v exceli – tlmočil pozitívne hodnotenie bežcov ohľadom 
usporiadania reprezentačných sústredení bežcov a požiadavku viac možnosti 
štartov na podujatiach SAZ za účelom zisku bodov do rankingu WA  

p. Korčok – informoval o možnosti členstva mítingov SAZ v „Euromeetings“ , 
informoval o žiadosti D. Velďákovej o dovybavenie  do haly v Košiciach – potreba 
spolupráce SAZ s VŠC Dukla, vzájomnej komunikácie, vymedzenie kompetencií 
a stanovenie časových horizontov   

p. Kirnová – informovala o požiadavkách WA k plneniu kritérií národných podujatí 
k bodovému zisku do rankingu (plnenie limitov bude uznané na štadiónoch 
s certifikátom WA, zaradenie týchto mítingov do medzinárodného kalendára  min. 
60 dní vopred, ap) – požiadala o koordináciu termínového kalendára  (vhodný 
termín na medzištátne stretnutie U20, usporiadateľom SAZ)         

U V/24 VV SAZ schvaľuje finančné zabezpečenie D. Černého od SAZ od 1.11.2022 
do 31.12.2022. Od 1.1.2023 bude riešený zaradením do VŠC Dukla v Banskej 
Bystrici. ZA hlasovalo 10 členov VV SAZ.    

Nasledujúce  zasadnutie VV SAZ sa uskutoční 23.11.2022.  
 

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

    
 
 

        


