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Zápisnica  z 27. zasadnutia  Výkonného  výboru   SAZ  dňa 18.1.2023  

v Bratislave. 

 

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

Filo,  Ľašová , Gubrický, Gigac, Baláž, Malík, Mračnová,  Blašková, Dubovský.                    

                     

Úvodom 27. zasadnutia prezenčnou formou privítal p. Korčok  zúčastnených členov 

na prvom zasadnutí VV SAZ  v roku 2023.          

   

 Program:    

1.  Kontrola úloh -  p. Kirnová                                                                                                                                 

2.   Informácia o čerpaní rozpočtu SAZ – p. Gubrický  

3.   Informácia o poskytnutí „Príspevku uznanému športu“ z MŠVVaŠ pre SAZ na  

      rok 2023 a o príprave rozpočtu SAZ na rok 2023 – pp. Korčok,  Gubrický  

4.   Informácia o prolongácii členskej základne k 01.01.2023 a k 15.01.2023 – 

      p. Gubrický  

5.  Informácia o stave príprav M SR v hale, V 4, Elán mítingu  + ďalších halových  

      podujatí a výberovom konaní na usporiadateľov  M SR v roku 2023 – p.  

      Mittermayer          

6.  Informácia o príprave koncepcie reprezentácie na rok 2023  – p. Dubovský         

7.  Informácia o zabezpečení účasti na HME 2023 a ETC– p. Dubovský  

8.  Informácia o stave príprav významných podujatí – BB latka, D-50, P-T-S 2023,  

      Elán míting, Medzištátne stretnutia – pp. Korčok, Asványi, Gubrický 

9.  Predbežný návrh na konanie VZ SAZ v roku 2023 – p. Korčok  

10. Informácia o realizácii projektu výstavby štadiónov – p. Gubrický  

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

12. Návrh novelizácie smerníc SAZ – p. Filo     

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

14. Rôzne  

  

K bodu č. 1 Kontrola úloh        

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  

Doplnené uznesenie na VV SAZ 14.12:  

U I/26 – trvá, VV SAZ poveruje rokovaním ohľadom platnosti licencie dodávateľa 

softvéru v súlade s platnými právnymi predpismi  T.: január 2023           Z.: p. Gubrický  

U III/25 – trvá, VV SAZ ukladá zapracovať podmienky účasti v EPM klubov 

v cezpoľnom behu pre rok 2024 v propozíciách M SR v cezpoľnom behu 2023. 

Doplnené upresnenie úlohy na VV SAZ 14.12. :  zapracovať  podmienky v štruktúre 

súťaži SAZ na rok 2023                    T.: január 2023   Z.: ŠTK SAZ 

26/1 VV SAZ poveruje ŠTK SAZ osloviť potencionálnych usporiadateľov 

majstrovských súťaží a atletických podujatí na štadióne v roku 2023, ktorých 

usporiadanie doposiaľ nebolo pridelené – informácia v samostatnom bode 

programu.                                

26/2 úloha: VV SAZ ukladá zaslať list riaditeľovi MMM v Košiciach s upozornením 

na porušenie pravidiel atletiky a nedovolenej podpore pretekárov počas MMM 

2022 v Košiciach, p. Gubrický informoval o riešení úlohy osobne.          

 
VV SAZ schvaľuje  Zápisnicu z 26. zasadnutia VV SAZ bez pripomienok.      

 

K bodu č. 2  

VV SAZ zobral na vedomie  čerpanie rozpočtu SAZ   2022   p. Gubrickým.  Prehľad 

čerpania rozpočtu zahŕňa položky s aktuálnym zapracovaním k dátumu 17.1.2023. 

Momentálny stav na dotačnom účte je v sume  659 990 €. Viacero doručených 

vyúčtovaní dotácií je v štádiu kontroly. Po ich spracovaní  a po odpočítaní viazaných 

financií na investície je odhad sumy k dispozícii pre rok 2023 vo výške 200 000 €.  

p. Malík – upozornil na opakujúcu sa situáciu nedočerpania pridelených finančných 

prostriedkov  jednak od usporiadateľov M SR, a od SsAZ, ktorý nepredložil 

vyúčtovanie vo výške 65% pridelených financií. P. Gigac prisľúbil do konca týždňa 

vysporiadať sa s týmto nedostatkom.        

 

K bodu č. 3 

VV SAZ zobral na vedomie  informáciu o poskytnutí „Príspevku uznanému športu“ 

z MŠ VVaŠ pre SAZ na  rok 2023 a o príprave rozpočtu SAZ na rok 2023 predložené  

pp. Korčokom a Gubrickým. K 27.12.2022 boli uverejnené financie od MŠVVaŠ SR 

pre šport. Aj napriek obavám v decembri 2022 vzhľadom na zmenené požiadavky 
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MŠVVaŠ SR ohľadom podmienok pre výpočet aktívnej členskej základne je výpočet 

percentuálneho podielu pre SAZ 99,95% (t.j. rovnaký ako v roku 2022).  Financií 

určených pre PUŠ je však menej pre všetky zväzy o cca. 1,5 mil. eur (v roku 2022 to 

bolo 59 695 099, v roku 58 199 878). Na základe uvedeného je príspevok pre SAZ 

vo výške 2 962 400 €.   Bude potrebné prispôsobiť sa, nastaviť systém, štruktúru 

súťaží  vekovej kategórie 9 – 13 rokov,  zabezpečiť viac pretekov v kategórii 

mládeže, stanoviť rozvojový plán.  Držitelia limitov načrtli požiadavky na navýšenie 

rozpočtu v jednotlivých kapitolách. Zatiaľ neboli schválene príspevky pre TOP tím, 

je potrebné pamätať v rozpočte na rok 2023 aj s prípravou úhrad spojených 

s usporiadaním ME U18 v roku 2024. Vzhľadom k tomu, po obdržaní návrhov bude 

predložená prvá verzia rozpočtu SAZ na nasledujúcom zasadnutí VV SAZ.   K dátumu 

konania VV SAZ ešte neboli oficiálne známe zoznamy členov TOP tímu.   

 

K bodu č. 4  

VV SAZ zobral na vedomie informáciu o prolongácii členskej základne k 01.01.2023 

a k 15.01.2023 predloženú  p. Gubrickým. K 1.1.2023 bolo prolongovaných 15 770 

členov v 180 kluboch SAZ. K termínu 15.1. pribudlo 485 členov, a tak celkový počet 

dosiahol 16 265 členov v 182 kluboch, čo je považované za dobrý počet vzhľadom 

na uplynulé obdobie. Bolo konštatované, že SAZ má potenciál aby naďalej rástla 

členská základňa. Bude potrebné zreálniť počty, zvažuje sa úprava  členských 

poplatkov  aj v kategórii mládeže.  

 

K  bodu č. 5  

VV SAZ zobral na vedomie  informáciu o stave príprav M SR v hale, V 4, Elán mítingu  

+ ďalších halových  podujatí a výberovom konaní na usporiadateľov  M SR v roku 

2023 predloženú p. Mittermayerom.   

Halová sezóna 2023 je pripravená a všetky propozície sú zverejnené na webe SAZ. 

Na Elán míting hlásia záujem o účasť aj zahraniční atléti. Pokračuje výberové 

konanie na usporiadanie letných M SR a dohoda podmienok ich usporiadania. 

Navrhovanú termínovú listinu bude potrebné prepracovať, nakoľko účastnícke 

krajiny medzištátnych stretnutí sa definitívne vyjadrili k vyhovujúcim termínom, 

ktoré sú ochotné akceptovať: MeS U18 dňa 11.6. v Slovinsku a MeS U20 24.6. na 

Slovensku, a s tým súvisiace stanovenie nových termínov  M SR dorastu a juniorov,  

zapracovanie podujatí dorasteneckej ligy a OAZ. 
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p. Malík – poukázal na nedostatky pri usporiadaní m SR v chôdzi v Banskej Bystrici, 

potrebu včasného uverejnenia propozícii a komunikácia s delegátmi SAZ 

p. Korčok – požiadal, aby Športové oddelenie SAZ viac komunikovalo 

s usporiadateľmi a bolo nápomocné organizátorom podujatí 

p. Gubrický – informoval o zámere usporiadať Elán mítingu v režime ako 

v predchádzajúcom roku, strava a ubytovanie len pre vybraných pretekárov, 

vybrané disciplíny vhodné pre slovenských atlétov k zisku bodov do rankingu  

p. Asványi – doplnil informáciu o potvrdení záujmu usporiadať M SR v cezpoľnom 

behu v Malackách a M SR v behu do vrchu na Vršatci.  

 

27/1  VV SAZ ukladá spracovať Termínovú listinu SAZ 2023 so zapracovaním 

pripomienok a  aktuálnym stavom výberového konania majstrovských podujatí.  

  T.: 14.2.       Z.: ŠTK SAZ, p. Mittermayer a predsedovia OAZ    

K bodu č. 6 
p. Korčok požiadal o formálne odsúhlasenie na post nového ústredného trénera 
SAZ. Informoval o výberovom konaní  na tento  post  odstúpení p. Pupiša. Výberové 
konanie sa uskutočnilo 20.12.2022 na Se-SAZ. Členmi výberovej komisie boli pp. 
P.Korčok, L.Asványi, M.Tóth. Výberového konania sa zúčastnili všetci pozvaní 
uchádzači: pp. R. Dubovský, M. Lopuchovský,  A. Pavelka, J. Repčík. Komisia sa po 
odprezentovaní zámeru koncepcie a  vízie zhodla, že najvhodnejším kandidátom na 
uvedený post  je p. R. Dubovský.  
 
U I/27 VV SAZ schvaľuje p. Radoslava Dubovského na post ústredného trénera SAZ 
k termínu 2.1.2023.                               ZA uvedený návrh hlasovalo 9 členov VV SAZ.   
   
VV SAZ zobral na vedomie informáciu o príprave koncepcie reprezentácie na rok 

2023  z pohľadu p. R. Dubovského, ktorá je v štádiu spracovania,  návrhu rozpočtu, 

úprav Štatútu reprezentanta, komunikácia s jednotlivými sekciami. Dňa 29.1.2023 

sa  uskutoční  zasadnutie Komisie reprezentácie SAZ, na ktorej sa o.i. stanovia 

kompetencie, potreba  analýzy stavu mládežníckej atletiky, priority a projekty aj 

smerom k ME U18 v roku 2024.  

p. Asványi – vo svojom stanovisku ku koncepcii pripomenul dôležitosť úloh smerom 

k OH 2024 a vrcholným podujatiam. 

P.Korčok informoval o rozhovoroch s kandidátmi na uvoľnené miesto 

reprezentačného trénera mládeže. Na ich základe navrhol na obsadenie tejto 

funkcie p. Tomáša Benka. 

 

U II/27 VV SAZ schvaľuje p. Tomáša Benka na uvoľnené miesto  po p. R. Dubovskom  

na post ústredného trénera mládeže SAZ U20.         ZA hlasovalo 9 členov VV SAZ   
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K bodu č. 7 
VV SAZ zobral na vedomie informáciu o  zabezpečení účasti na HME 2023 a EP vo 
vrchoch predloženú p. Dubovským.  
Kandidáti účasti na HME 2.-5.3.2023 v Istanbule na základe splnenia limitov, resp. 
postavenia rankingu sú: J. Volko, V. Forster, G. Gajanová. Do úvahy prichádzajú aj 
ďalší reprezentanti: M. Weigertová, M. Škvarková, Š. Bujna. Celkový počet výpravy 
vrátane povolenej kvóty oficiálov bude závisieť  od vývoja atletickej sezóny.  
Plánovaný odlet na podujatie je 1. marca.  Konečná nominácia bude stanovená po 
halových M SR 19.2.  
 
Čo sa týka účasti na EP vo vrchoch 11.-12.3.2023 v Leirii, časť výpravy odlieta na 
sústredenie do Portugalska od 10. februára (M. Lomnický, V. Kaňuchová, L. 
Charfreitag), odkiaľ sa presunú do Leirie. Ďalší kandidáti účasti sú oštepár   J. 
Kubinec, guliari K. Šula, N. Váleková. Predpokladaný odlet 2 skupiny na podujatie  je  
9. marca.     
 
K bodu č. 8 
VV SAZ zobral na vedomie informáciu o stave príprav významných podujatí – BB 

latka, D-50, P-T-S 2023 a Medzištátnych Stretnutí predložili   pp. Korčok, Asványi, 

Gubrický.  

Banskobystrická latka, WA Silver Indoor sa uskutoční 14. februára. Je  

predpokladaná tradične vysoká úroveň a kvalitná účasť zahraničných pretekárov.    

Podobný záujem o účasť zahraničných pretekárov sa očakáva aj na Dudinskej 50, 

25. marca,  ktorá má najvyšší level – WA Gold RW.  Členské zväzy Chorvátska, Českej  

republiky, Maďarska, a Poľska požiadali o možnosť mať národné majstrovstvá 

mužov a žien na 35 km ako súčasť podujatia. Je potrebné trať nanovo premerať a 

vystaviť certifikát trate. Riaditeľom D 50 je p. Július Korčok.  

P-T-S sa uskutoční 20. júla 2023, po prvýkrát v Banskej Bystrici. Plánuje sa 

uskutočniť pracovné stretnutie organizačného výboru a rokovanie s primátorom 

Banskej Bystrice p. Noskom a zástupcami VÚC. 

Medzištátne stretnutie U20, ktorého termín bol na základe požiadaviek 

partnerských zväzov (Slovensko, Česka republika, Maďarsko, Poľsko – Slovinsko 

oznámilo neúčasť) zmenený na 24. júna, sa uskutoční v Trnave. Usporiadateľom to 

spôsobuje organizačný problém so zabezpečením ubytovania na internáte, preto sa 

pracuje na náhradnom riešení ubytovania výprav v okolitých mestách.        

 
K bodu č. 9 
VV SAZ zobral na vedomie predbežný návrh na konanie VZ SAZ v roku 2023 

predložený p. Korčokom. Navrhovaný termín je 15.4.2023 v Banskej Bystrici.   
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K bodu č. 10 
VV SAZ zobral na vedomie informáciu o realizácii projektu výstavby a rekonštrukcie 

štadiónov predloženú  p. Gubrickým. Zhrnutie  a podrobnosti realizácie výstavby 

štadiónov sú   publikované v decembrovom časopise Slovenská Atletika. V 

prevádzke je 17 štadiónov, vyúčtovaná prerozdelená účelová dotácia 5 miliónov € 

v plnej výške k 23. decembru 2022.  Boli zaslané aj memorandá k poskytnutým 

financiám prideleným navyše. Uskutočňuje sa realizácia štadiónov v Nitre a Nových 

Zámkoch v súlade s harmonogramom.  

p. Korčok informoval o intenzívnom rokovaní a možnosti výstavby ďalších  

štadiónov: v Detve a vo Zvolene. 

p. Asványi informoval o stretnutí so zástupcami VÚC ohľadom výstavby štadióna 

v Bratislave, ku ktorému bola vytvorená štúdia, k posúdeniu projektu budú prizvaní 

pp. Kalabus a Prokša, predpokladané udelenie stavebného povolenia a začatie 

výstavby je v 2. polovici roku 2024.   

p. Gigac – informoval o projekte,  zámere výstavby tribúny v 2 etapách na štadióne 

v Martine  

p. Ľašová – informovala o záujme o výstavbu štadióna so 400 m oválom 

v Michalovciach s participáciou mesta 

 

K bodu č. 11 
VV SAZ zobral na vedomie písomný prehľad  záväzných termínov WA a EA 
2022/2023  predložený p. Kirnovou : do *  21.12. nahlásiť na vzdelávací kurz EA  
„Kids athletics“ v dňoch 16.-19.2.2023 v Belehrade – akceptovaná účasť za SAZ p. 
Radovana Tomečka.   Najbližšie záväzné termíny na január, do: *23.1. V prípade 
záujmu nahlásiť účastníka SAZ na obhliadku MS 2023 v Budapešti, *26.1. Záverečné 
prihlášky na EPM klubov v krose  v Orepasa, *31.1. predbežné prihlášky na MS 
v behu do vrchu a traili 6.-10.6.2023 v Insbrucku-Stubai, *31.1. členské zväzy môžu 
doručiť na WA návrhy na doplnenie Stanov a Pravidiel WA. Ďalšie záväzné termíny 
na nasledujúce mesiace sú v predloženom materiáli.   
     
K bodu č. 12 
VV SAZ zobral na vedomie návrh novelizácie smerníc SAZ  predložené p. Filom: 
Návrh smernice SAZ 1/2023 Hosťovací poriadok SAZ  a Smernicu SAZ 2/2023 
O podmienkach kvalifikačných stupňov odbornej spôsobilosti tréner atletiky 
a licencií tréner atletiky.   
 
U III/27 VV SAZ schvaľuje:  
*Smernicu SAZ  1/2023 Hosťovací poriadok SAZ, ktorá nadobúda účinnosť 
19.1.2023 a ruší predchádzajúcu Smernicu SAZ 3/2021  a  
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*Smernicu SAZ 2/2023 O podmienkach kvalifikačných stupňov odbornej 
spôsobilosti tréner atletiky a licencií tréner atletiky, ktorá nadobúda účinnosť od 
19.1.2023.  ZA hlasovalo 9 členov VV SAZ.  
 
K bodu č. 13 
VV SAZ zobral na vedomie informáciu p. Gubrického o doručených žiadostiach 

o prijatie  za členov SAZ:  *Atletika Trenčianske Teplice (ATRTP),  *Športový klub 

polície Námestovo (ŠKPNO) a *Trackademy Bratislava (TRACK).   

Bolo konštatované, že Športový klub polície Námestovo (ŠKPNO) nemá v Stanovách 

uvedenú v predmete činnosti atletiku, preto zatiaľ nemôže byť členom SAZ.    

U IV/27  VV SAZ schvaľuje členstvo klubu v SAZ : *Atletika Trenčianske Teplice 

(ATRTP)  a * Trackademy Bratislava (TRACK).    

ZA prijatie hlasovalo 9 členov VV SAZ. 

 
K bodu č. 14 - Rôzne  
p. Baláž – predložil písomný materiál: Ročný harmonogram výkonu kontroly 

kontrolóra SAZ  

 

p. Ľašová – žiadala potvrdiť, či atléti Ukrajiny majú umožnené štartovať na 

podujatiach SAZ bez úhrady štartovacieho poplatku (VV SAZ potvrdil, že táto 

výhoda naďalej platí ako v predchádzajúcom roku) -  predložila materiál  Body 

a financie ÚTM získané za rok 2022 pre rok 2023  k prerozdeleniu 80 000 € - 

informovala o zmenách v zložení KM SAZ (v decembri sa vzdal členstva pp. Bielik, 

a Ľ. Benko, pristúpili: pp. T. Benko,  A. Benda a D. Leütterová -  informovala 

o projekte k ME U18 v 2024 (osloviť ďalších trénerov, jarné testovanie)  

 

p. Mittermayer – predložil písomný materiál Výpočet postupu do Atletickej ligy 

2023 na základe umiestnenia v AL 2022 a na základe bodovania na M SR 

 

p. Kollárovič – požiadal o upresnenie údajov za AZB k výpočtu pridelenia dotácií na 

činnosť - informoval o požiadavke p. Peczeho aby bol koordinátorom Detskej 

atletiky pre Košický kraj  

 

p. Gigac – informoval o plánovanom stretnutí 12.1.2023 ohľadom možnosti 

usporiadania podujatí v Žiline, zámere usporiadania dorasteneckej ligy v Martine 

a Dubnici nad Váhom    
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p. Tóth – požiadal o spolufinancovanie SAZ prenájmu haly v Banskej Bystrici pre 

tréningy atlétov     

p. Hanusová  – informovala o požiadavke trénera p. Sedláka o zakúpenie nových 

stojanov Polanic na skok o žrdi  - informovala, že zástupcovia Akademik  TU a Slávie  

TU Košice nie sú spokojní s režimom využívania nafukovacej haly 

v Košiciach a spoplatnenia služieb, ktoré nastolila Atletika Košice o.z.  – 

informovala, že usporiadateľ na M SR v polmaratóne v Čečehove pripravuje 

podujatie a propozície v spolupráci so Súťažným oddelením SAZ 

 

p. Asványi – informoval o stretnutí s usporiadateľmi podujatia Devín – Bratislava, 

ktoré sa uskutoční 16.4.2023 – informoval o rokovaní s primátorom mesta Žilina 

a rektorom univerzity ohľadom M SR a spolupráce pri zámere pomenovať atletický 

štadión po Emilovi Zátopkovi (uskutočnilo sa už 38. ročníkov Zátopkovej 10ky) -  

predložil návrh  Bežeckej ligy 2023  

 

p. Kirnová – predložila návrh predbežných prihlášok na MS v behu do vrchu a traile 

6.-10.6.2023 v Insbrucku – Stubai, spracovaný p. P. Kováčom po prerokovaní s pp. 

R. Dubovským a J. Pelikánom 

    

p. Gubrický – informoval o žiadosti o podporu Jump Fest v Košiciach v sume 10 000 

€  a finančnej pomoci na „Čoko tretru“ – informoval o výkone K. Šulu v Jablonci, 

ktorý je v prípade doručenia rekordného protokolu rekordom SR  

p. Korčok – informoval o zatiaľ neoficiálnom zozname TOP tímu pre rok 2023, kde 

je treba požiadať doplniť atlétov Jakub Bátovský a Gabriela Gajanová.    

U V/27  VV SAZ schvaľuje materiál Body a financie ÚTM získané za rok 2022 pre rok 

2023 k prerozdeleniu 80 000 €.   ZA hlasovalo 9 členov VV SAZ.  

U VI/27 VV SAZ schvaľuje Výpočet postupu do Atletickej ligy 2023 na základe 

umiestnenia v AL 2022 a na základe bodovania na M SR.  

ZA hlasovalo 9 členov VV SAZ  

U VII/27 VV SAZ schvaľuje aktualizované zloženia KM SAZ. ZA hlasovalo 9 členov VV 

SAZ  

U VIII/27 VV SAZ po doplnení M SR v behu na 10 km na ceste schvaľuje Bežeckú ligu 

2023.   ZA hlasovalo 9 členov VV SAZ.  

U IX/27 VV SAZ schvaľuje návrh predbežných prihlášok na MS v behu do vrchu 

a traili 6.-10.6.2023 v Insbrucku – Stubai: 11 bežcov a 3 oficiáli. ZA hlasovalo 9 

členov VV SAZ.  
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Nasledujúce  zasadnutie VV SAZ sa uskutoční 14.2.2023 v Banskej Bystrici.  
 

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

    
 
 

        


