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Zápisnica  z 25. zasadnutia  Výkonného  výboru   SAZ  dňa 23.11.2022  

v Bratislave. 

 

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

                  Filo, Gubrický, Baláž, Blašková, Malík, on-line: p. Ľašová.                    

Ospravedlnení: : pp. Mračnová, Gigac  

                          

Úvodom 25. zasadnutia p. Korčok privítal zúčastnených členov VV SAZ, zasadnutie 

prezenčnou aj on-line formou.          

   

 Program:                                                                                                                                   

 

1.   Kontrola úloh -  p. Kirnová   

2.   Vyhodnotenie Gala večera Atlét roka 2022 – p. Korčok  

3.   Informácia o čerpaní rozpočtu SAZ – p. Gubrický  

4.   Vyhodnotenie MS v behu do vrchu a v traile a M SR v krose  -  p. Ľašová 

5.   Vyhodnotenie sústredenia Štrbské pleso  - pp.  Korčok, Gubrický   

6.   Informácia o príprave halovej sezóny a výberovom konaní na usporiadateľov     

       MSR v roku 2023 – p. Mittermayer          

7.   Informácia o nominácii a zabezpečení účasti na ME v krose – p. Asványi 

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

9.  Informácia o podaných prestupoch v prestupovom období jeseň 2022 – p. Filo        

10.  Informácia o záväzných termínoch WA a EA v roku 2022/2023 – p. Kirnová 

11. Návrh novelizácie smerníc SAZ – p. Filo     

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

13. Hodnotenie práce VV SAZ, sekretariátu SAZ a pracovných komisií za rok 2022 –  

      pp. Korčok, Gubrický  

14. Rôzne  

  

K bodu č. 1 Kontrola úloh       

U IV/21 – splnené, verejné obstarávanie k schválenému návrhu na prerozdelenie 

investičných prostriedkov  pre rok 2022 – čerpanie z kapitálových výdavkov na 

dovybavenie nových štadiónov uskutočnené 

U III/23 - trvá, 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  
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U23/1 - trvá, 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 24. zasadnutia VV SAZ bez pripomienok.      

 

K bodu č. 2  

VV SAZ zobral na vedomie vyhodnotenie Gala večera Atlét roka 2022 predložené p. 

Korčokom. Podujatie bolo usporiadané na tradične vysokej úrovni s primeraným 

programom. Boli zaznamenané pozitívne hodnotenia od účastníkov vrátane 

významných osobností, splnomocnenca vlády, poslancov, riaditeľom NŠC. Za účasti 

cca 250 hostí boli 11.11. v hoteli Double Tree by Hilton vyhlásení víťazi v kategórii 

dospelých: 1. Ján Volko, 2. Miroslav Úradník a 3. Viktória Forster, v mládežníckej 

kategórii - Karel Šula, veterán roka – p. Beliansky a objavom roka sa stala Lenka  

Gymerská.  Najúspešnejšími trénermi roka  v kategórii dospelých: dvojica Naďa 

Bendová - Róbert Kresťanko, v kategórii mládeže Petr Filip.  Do Siene slávy SAZ boli 

zaradené osobnosti slovenskej atletiky – pp. Eduard Čordáš, Ján Železný, Stanislav 

Štefkovič a Marián Šimo -  in memoriam. Za novinárov dostal cenu p. Alfons Juck. 

Odovzdané boli ocenenia EA pre trénerov pp. Martina Pupiša a Daniela Pauka. 

Ocenenia si prevzali aj zástupcovia miest úspešne zavŕšených projektov 

rekonštrukcie, resp. výstavby atletických štadiónov.     

 

K  bodu č. 3  
VV SAZ zobral na vedomie  čerpanie rozpočtu SAZ  na rok 2022 predložené   p. 

Gubrickým. Prehľad čerpania rozpočtu zahŕňa položky s aktuálnym zapracovaním 

k dátumu 22.11.2022. Pozitívnou správou je informácia o plánovanom dodatku 

k zmluve  MŠ VVaŠ SR so SAZ o navýšení dotácie o 24 000 € pre rok 2022, podielu  

zostatku financií k prerozdeleniu pre jednotlivé športové zväzy. Nespotrebované 

finančné prostriedky budú slúžiť na  preklenutie obdobia začiatkom roka 2023.  

Viacero položiek vykazuje doteraz nízke čerpanie pridelených financií. Podklady 

k zúčtovaniu boli doručené v poslednom období, čo znamená zvýšený nápor na 

pracovníkov sekretariátu SAZ, nakoľko je potrebné dôsledne kontrolovať 

predložené vyúčtovacie materiály. 

p. Korčok  informoval  o Konferencii SPORT /R/EVOLUTION 16.11. pod záštitou 

SOŠV, na ktorej predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR p. Ľubomír  Andrássy 

predložil správu o kontrole na športových zväzoch, pričom uviedol SAZ ako príklad 
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dobrej praxe.  Je potrebné doručiť na MŠVVaŠ SR požadované doplňujúce 

informácie k členskej základni SAZ v mládežníckej kategórii.   

p. Asványi pripomenul, že  je potrebné prispôsobiť sa platnému systému výpočtu 

dotácií a nastaviť pravidlá 

 

K  bodu č. 4  
VV SAZ zobral na vedomie vyhodnotenie MS v behu do vrchu a v traili a M SR 

v krose  predložené p. Ľašovou na základe podkladov vedúceho výpravy p. P. 

Kováča.  

Vystúpenie reprezentantov na MS v behu do vrchu a traili 3.-6.11. v Chiang 

Mai/Thajsku bolo hodnotené ako veľmi úspešné. Silvia Schwaiger v behu do vrchu 

skončila na 17. mieste medzi 102 štartujúcimi a v behu „up and down“ na 24. mieste 

(štartové pole 64 žien) - s umiestnením bola spokojná. V traili na 78 km dosiahol 

skvelý úspech Peter Fraňo 8. miestom spomedzi 105 štartujúcich, Marián Priadka 

skončil na 56. mieste, čo potvrdzuje oprávnenosť nominácie.  

P. Kováč bol delegovaný SAZ-om a zúčastnil sa 3.11. v Chiang Mai Valného 

zhromaždenia WMRA.   

 

Z hodnotenia M SR v cezpoľnom behu 19.11. v Slávnici pri Dubnici nad Váhom 

vyplynulo pozitívne hodnotenie z hľadiska počtu účastníkov predovšetkým 

v žiackych kategóriách.  Počas podujatia boli zaznamenané nedostatky od 

usporiadateľa: nedostatočný počet rozhodcov, meškal časový program, neboli 

vyznačené štartové čiary, nevhodné správanie pracovníkov dodávateľa ap. 

Naopak bola vysoko vyzdvihnutá organizácia a priebeh  Detského štafetového krosu 

ktorý zabezpečovali pracovníci z oddelenia Detskej atletiky SAZ. 

V programe  M SR v krose boli zaradené aj Akademické M SR v krose, o čom SAUŠ 

ani usporiadateľ so SAZ nerokovali. 

Víťazi hlavných kategórií: muži -  vytrvalci Peter Ďurec (pred Tiborom Sahajdom 

a Michalom Staníkom), zvíťazil aj v kategórii  míliarov (pred Davidom Mazuchom 

a Michalom Mojžišom). Ženy  vytrvalkyne – Katarína Pejpková (pred Žofiou 

Naňovou a Zuzanou Michaličkovou), míliarky  - Katarína Suranová. 

Poradie klubov družstiev mužov: zvíťazil ŠK  Dukla o.z. Banská Bystrica pred AO TJ 

STU Bratislava a AC Nové Zámky.  

 

U I/25 VV SAZ schvaľuje pre vytrvalca Petra Fraňa finančný príspevok 1000€ za 

umiestnenie na MS 2022 v traili v Thajsku  ako príspevok na športovú prípravu. 
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ZA hlasovalo 9 členov VV SAZ.      

UII/25 – VV SAZ schvaľuje účasť družstva AO TJ STU Bratislava na EPM klubov 

v cezpoľnom behu 5.2.2023 v Oropese del Mar/Španielsko, v kategórii muži a mix 

štafeta (pozn.: štatutári víťazného družstva ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica ohlásili 

neúčasť na podujatí). ZA hlasovalo 9 členov VV SAZ.   

U III/25 VV SAZ ukladá zapracovať podmienky účasti v EPM klubov v cezpoľnom 

behu pre rok 2023 v propozíciách M SR v cezpoľnom behu. 

T.: október 2023   Z.: ŠTK SAZ    

VV SAZ zobral na vedomie vyhodnotenie M SR U23 dňa 17.-18.9. v Košiciach 

predložené p. Ľašovou – spracovaná tabuľka šéftrénerom a vedúcimi trénermi 

jednotlivých sekcií,    porovnanie výkonov na medailových pozíciách jednotlivých 

disciplín v roku 2019 -2021.   

 

K bodu č. 5  
VV SAZ zobral na vedomie vyhodnotenie sústredenia 16.-22.10. na Štrbskom  plese  

predložené pp.  Korčokom a Gubrickým. Sústredenia sa zúčastnilo 62 atlétov a 27 

trénerov, výber pozostával z reprezentantov k HME, MS Budapešť, ME U23, ME 

U20.   Počas sústredenia bol priestor na doplnkové aktivity,  „team building“, 

prednášku SADA, prednášku o doplnkoch výživy VJEM, besedu s mentálnym 

koučom a  diskusiu s českým olympionikom Romanom Šebrlem. V tomto termíne 

sa  uskutočnilo v hoteli FIS tradične zasadnutie VV SAZ. Výhrady ohľadom nástupu 

a odchodu zo sústredenia budú prerokované s budúcim šéftrénerom SAZ. 

Plánované predpokladané náklady v sume 40 000 € budú čiastočne hradené 

z Grantu WA – odsúhlasených 21 151,- USD.    

 

K bodu č. 6 
VV SAZ zobral na vedomie informáciu o príprave halovej sezóny,  výberovom konaní 

na usporiadateľov   M SR v roku 2023 a Termínovú listinu SAZ pre rok 2023 

predloženú p. Mittermayerom. Očakáva sa konečné stanovisko partnerských 

zväzov ohľadom dátumov medzištátnych stretnutí U18 a U20 (vzhľadom na zmenu 

miesta a termínu ME U20 v roku 2023) . K zabezpečeniu atletickej sezóny  zasadala 

ŠTK 17.-18.11. v Trenčianskych Tepliciach.   Zabezpečením usporiadania halových 

pretekov SAZ bol poverený pracovník sekretariátu SAZ p. Marco Drozda.  

Výberové konanie na usporiadateľov M SR, Atletickej ligy a mítingov, behov 

a chôdze v roku 2023 s predpokladanými príspevkami od SAZ a podmienkami budú 

uverejnené na webe SAZ s výzvou doručenia žiadosti uchádzačov do termínu 

4.12.2022.       
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K bodu č. 7 
VV SAZ zobral na vedomie informáciu o nominácii a zabezpečení účasti na ME 

v krose 11.12.2022 v Piemonte/Taliansko predloženú p. Asványim.  Bežecká 

komisia SAZ prerokovala po M SR v cezpoľnom behu 19.11. v Slavnici nomináciu na 

ME v cezpoľnom behu 2022 a navrhla účasť v kategórii mužov: Petra Ďureca, U23 -  

Michala Staníka, plus 2 oficiálov.  

U IV/25 VV SAZ schvaľuje návrh organizačného zabezpečenia a nomináciu na ME 

v cezpoľnom behu 11.12.2022 v Turíne: muži – Peter Ďurec, U23 – Michal Staník, 

vedúci výpravy – Jozef Pelikán, tréner – Pavel Kováč, a ukladá organizačne 

zabezpečiť účasť na podujatí.                       T.: 1.12.    Z.: Se-SAZ  

ZA hlasovalo 9 členov VV SAZ.  

 

K bodu č. 8 
VV SAZ zobral na vedomie informáciu o realizácii projektu výstavby a rekonštrukcie 

štadiónov predloženú  p. Gubrickým. Bolo konštatované, že k dnešnému bolo 

uhradené vyúčtovanie príspevku SAZ a je v prevádzke 15 štadiónov (Žilina, Martin, 

Humenné, Spišská Nová Ves, Považská Bystrica, Piešťany, Čadca, Dubnica nad 

Váhom, Banská Štiavnica, Krupina, Dolný Kubín, Žiar nad Hronom, Lučenec, Kysucké 

Nové Mesto, Liptovský Mikuláš). V prevádzke je aj štadión v Banskej Bystrici 

(spracováva sa vyúčtovanie), štadión v Moldave nad Bodvou je skolaudovaný  

a vyúčtovanie uhradené.  Zmluvy o realizácii sú podpísané aj pre štadióny v Nových 

Zámkoch a Nitre ( v Nitre je potrebné definitívne stanovisko, či stíhajú 

preinvestovať dotačnú sumu , v opačnom prípade bude zmluva zrušená, financie 

prerozdelené). 

Z pôvodne plánovaných rekonštrukcií za bohužiaľ nebudú realizovať projekty pre 

štadióny vo Svite, Malackách, Zvolene a v Košiciach.       

 
K bodu č. 9 
VV SAZ zobral na vedomie informáciu o podaných prestupoch v prestupovom 

období jeseň 2022 predloženú  p. Filom. Bolo podaných 138 žiadostí o prestup. 

Z toho bolo schválených 126, neschválených 5 (nesúhlas materského klubu, resp. 

neuhradené výchovné) a 7 neprerokovaných (neschválenie prestupu atlétom).   

U V/25 VV SAZ schvaľuje predložený písomný návrh prestupov v SAZ 

v prestupovom období jeseň 2022. ZA hlasovalo 9 členov VV SAZ.      
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U VI/25   VV SAZ potvrdzuje návrh hosťovania pretekárov v súťaži družstiev na M 
SR v cezpoľnom behu predložené p. Filom (hlasovanie per rollam zo dňa 4.11.)  
ZA hlasovalo  9 členov VV SAZ      
 

 
K bodu č. 10 
VV SAZ zobral na vedomie písomný prehľad  záväzných termínov WA a EA 
2022/2023  predložený p. Kirnovou.  Najbližšie záväzné termíny, do:  * 27.11. 
Predbežné prihlášky na PEM klubov v krose 5.2. v Orpese del Mar/ESP (termín 
nahlásenia klubu a kategórii bol pôvodne  do 3.11. -predĺžený do 19.11. po M SR 
v krose), *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, * 9.12. Potvrdiť 
požiadavky na ubytovanie pre delegátov SAZ na Kongrese WA 16.-18.8. 2023  
v Budapešti. Ďalšie záväzné termíny v predloženom materiáli.   
     
K bodu č. 11 
VV SAZ zobral na vedomie informáciu p. Fila, k dnešnému dňu nebol  predložený 
návrh novelizácie smerníc SAZ.    
 
K bodu č. 12 
VV SAZ zobral na vedomie informáciu p. Gubrického o doručených žiadostiach 

o prijatie  za členov SAZ:  * TRI Tatry Triathlon Team v Poprade (TTTPP) - nemajú 

exaktne uvedenú v stanovách atletiku (majú len disciplíny triatlonu ako plávanie, 

beh a cyklistika) a *Kids Fun Academy, o.z. v Liptovskom Mikuláši (KFALM),  

doplneným dodatkom do stanov spĺňa podmienky na registráciu do SAZ 

U VII/25  VV SAZ schvaľuje členstvo v SAZ klubom: *TRI Tatry Triathlon Team 

v Poprade (TTTPP) a *Kids Fun Academy, o.z. v Liptovskom Mikuláši (KFALM). 

ZA prijatie hlasovalo 9 členov VV SAZ. 

 
K bodu č. 13  
VV SAZ zobral na vedomie Hodnotenie práce VV SAZ, sekretariátu SAZ a pracovných 

komisií za rok 2022 predložené pp. Korčokom a Gubrickým. Bolo konštatované, že 

rok 2022 bol náročný, v znamení množstva výziev, množstva práce a úsilia, 

uskutočnenia rekonštrukcií štadiónov, usporiadanie EYOF a ďalších atletických 

podujatí a projektov, za čo patrí všetkým zainteresovaným poďakovanie, vrátene 

pracovníkom sekretariátu SAZ, ktorí fungujú ako tím. VV SAZ prišiel v priebehu roka 

2022 o 2 členov – tragický odchod šéftrénera mládeže p. Martina Illéša a odchod 

šéftrénera SAZ p. Martina Pupiša k 1.11., ktorý zastrešoval 3 odborné sekcie – ich  

fungovanie a prerozdelenie kompetencií  je  potrebné postupne zabezpečiť.  

Šéftréner mládeže p. Dubovský pracuje aj na úlohách  v súvislosti s reprezentáciou. 
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Pre plnenie povinností bude potrebné posilniť sekretariát SAZ o niektoré pozície 

v snahe dodržať vysoký štandard a koncepčnú prácu s trénermi, manažment, 

koordináciu a metodiku.  VV SAZ zobral na vedomie stručné hodnotenie činnosti 

a aktivít z pozície  predsedov jednotlivých komisií, spoluprácu so sekretariátom SAZ.  

Členovia VV SAZ vyslovili poďakovanie  vedeniu SAZ za odvedenú prácu aj na úkor 

svojho voľného času, ako aj kontrolórovi zväzu p. Balážovi aj bývalému kontrolórovi 

za  prácu a podnety v prospech atletiky.   

U VII/25 VV SAZ poveruje vedenie SAZ pripraviť zmeny organizačnej štruktúry SAZ 
a zároveň vypísať výberové konanie na jednotlivé posty.  
                                  T.: 30.11.     Z.: vedenie SAZ    
 
K bodu č. 14 - Rôzne  
p. Filo – informoval o plánovanom školení rozhodcov 1. a 2. kvalifikačného stupňa 

26.-27.11. v Trnave (prihlásených vyše 30 frekventantov), ďalšie školenie je v pláne 

uskutočniť na jar 2023 

 

p. Tóth – informoval o sústredení atlétov Ukrajiny (šprinty, štafeta) pri VŠC Dukla 

Banská Bystrica ( Cardiffská Metropolitná Univerzita poslala prezentáciu projektu – 

možnosť zapojenia sa aj slovenských atlétov). Náklady na 2- týždňový pobyt v sume 

600 €, *  informoval o žiadostiach atlétov o zaradenie  reprezentantov  do 

podporného systému vo VŠC Dukla Banská Bystrica, žiada koordináciu 

zabezpečenia starostlivosti  atlétov v spolupráci  so SAZ  

 

p. Korčok – doplnil informáciu p. Tótha, viacerí reprezentanti sú v zabezpečení SAZ 

do 31.12.2022, podporný systém zabezpečenia bude korešpondovať so zaradením  

do TOP tímu pre rok 2023, odporúčaní vedúcich trénerov sekcií, oponentúr plánov, 

*na koncepcii reprezentácie SAZ pre rok 2023 budú pracovať pp. Dubovský, Ľašová 

SAZ zaslal na MŠVVaŠ žiadosť o zaradenie do Top Tímu pre rok 2023 pre Slezákovú, 

Kurucovú a Bátovského na základe umiestnení na ME do 17 rokov.   

      

p. Ľašová – predložila propozície a žiadosť o príspevok 400 € na Vianočné žiacke 

kolo, preteky najmladších, mladších a starších žiakov v hale 17.12. v Banskej Bystrici 

(pozn.: príspevok hradený z rozpočtu KM SAZ), *informovala o 2 plánovaných 

projektoch KM SAZ  na podporu rozvoja viacbojov mladších a starších žiakov 

a smerom k ME U18 v 2024 (výber, testovanie, výcvikový tábor, ap.), *informovala 

o uskutočnenom seminári mládeže 29.-30.11 v Banskej Bystrici, o ktorý bol veľký 

záujem  - zúčastnilo sa ho  70 trénerov, bude zverejnený videozáznam z teoretickej 
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časti aj praktických ukážok, *informovala o požiadavke trénera p. M. 

Lopuchovského o zaradenie Rebeky Žibritovej a žiadosti chodeckej sekcie 

o zaradenie  Pauly Avenovej  do NŠC    

     

p. Gubrický – informoval o : *žiadosti BKHNB v  Bratislave o podporu dovybavenia 

štadióna (4 dráhy, 170 m, cieľová rovinka 100 m, doskočisko pre skok do diaľky 

a výšky), * žiadosti p. Sedláka (tréner reprezentantky v skoku o žrdi A. Šimkovej ) 

o príspevok 1600 € na vybudovanie odrazovej skrinky pre skok o žrdi v hale 

v Košiciach, *o štábe Európskych hier 2023 v Silesii/Poľsko – k atletickej časti 

všetkých 3 divízií, *žiadosti p. Michala Škvarku o príspevok na projekt série pretekov  

„Jumperia“ v celkovej sume  5 000 €       

 

p. Kirnová – informovala o rozhodnutiach Rady EA na zasadnutí 11.-13.11. 2022 vo 
Varšave, príslušné obežníky zasielané podľa kompetencií             

U VIII/25 VV SAZ súhlasí s príspevkom – podieľať sa na nákladoch sústredenia 

šprintérov Ukrajiny spolu s VŠC Dukla Banská Bystrica. ZA hlasovalo 9 členov VV 

SAZ.       

U IX/25 VV SAZ schvaľuje úhradu  1600 € za vybudovanie odrazovej skrinky pre skok 

o žrdi v hale v Košiciach. Ďalej schvaľuje zakúpenie štartovacích blokov na základe 

žiadosti HNTN a poveruje GS rokovaním so sekciou skokov na spoločnú podporu 

projektu Jumperia pre rok 2023. ZA hlasovalo 9 členov VV SAZ.  

 

Nasledujúce  zasadnutie VV SAZ sa uskutoční 14.12.2022.  
 

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

    
 
 

        


