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Zápisnica  z 28. zasadnutia  Výkonného  výboru   SAZ  dňa 14.2.2023  

v Banskej Bystrici. 

 

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

Gubrický, Gigac, Baláž, Malík,  Dubovský, on-line: pp. Blašková, Ľašová.  

Ospravedlnení: pp. Kollárovič, Mračnová.                    

                     

Úvodom 28. zasadnutia prezenčnou formou privítal p. Korčok  zúčastnených členov 

na prvom výjazdovom zasadnutí VV SAZ  v roku 2023, pri príležitosti 29. ročníka 

Banskobystrickej latky.          

   

 Program:    

1.  Kontrola úloh -  p. Kirnová                                                                                                                                 

2.   Informácia o čerpaní rozpočtu SAZ a o hospodárení SAZ v roku 2022 – p.  

      Gubrický  

3.   Návrh rozpočtu SAZ na rok 2023 – pp. Korčok,  Gubrický  

4.   Vyhodnotenie Elán mítingu + V4, MSR v chôdzi, BBL 2023 -pp. Mittermayer,  

      Dubovský, Ľašová        

5.  Informácia o stave príprav M SR v hale  +  výberovom konaní na usporiadateľov   

     M SR v roku 2023 – p. Mittermayer          

6.  Predloženie 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 –  D-50, P-T-S 2023,  

      Medzištátne stretnutia – pp. Korčok, Asványi, Gubrický 

9.   Návrh Súťažného poriadku atletickej ligy 2023 – p. Mittermayer 

10.  Príprava VZ SAZ v roku 2023 – p. Korčok  

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

12. Informácia o záväzných termínoch WA a EA v roku 2023 – p. Kirnová 

13. Návrh novelizácie smerníc SAZ – p. Filo     

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

15. 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.: marec 2023   Z.: KM SAZ, p. Ľašová  
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U23/1 a U I/26  - úlohu realizácie výberového konania na dodávateľa softvéru na 

preteky SAZ od 1.1.2023 a platnosť licencie dodávateľa softvéru vypustiť zo zápisu, 

systém je prevádzkovaný.  

U III/25 – úlohu  zapracovania  podmienky účasti v EPM klubov v cezpoľnom behu 

pre rok 2024 v propozíciách M SR v cezpoľnom behu 2023,  zapracovať  podmienky 

v štruktúre súťaži SAZ na rok 2023, vypustiť zo zápisu je v štádiu spracovania,  

zabezpečí ŠTK SAZ. 

26/1 - splnené, ŠTK SAZ oslovila potencionálnych usporiadateľov majstrovských 

súťaží a atletických podujatí na štadióne v roku 2023, ktorých usporiadanie doposiaľ 

nebolo pridelené                                 

27/1 – splnené, Termínová listina SAZ 2023 so zapracovaním pripomienok 

a  aktuálnym stavom výberového konania majstrovských podujatí spracovaná.  

  

VV SAZ schvaľuje  Zápisnicu z 27. zasadnutia VV SAZ bez pripomienok.      

 

K bodu č. 2  

VV SAZ zobral na vedomie informáciu o čerpaní rozpočtu SAZ a  hospodárení SAZ v 

roku  2022   predložené p. Gubrickým.  Prehľad čerpania rozpočtu predstavuje 

položky s aktuálnym zapracovaním k dátumu 13.2.2023. Momentálny stav na 

dotačnom účte je v sume  481 708,92 €. Na sekretariáte SAZ sa uskutočňuje 

kontrola a dopĺňanie  doručených vyúčtovaní dotácií, aby mohlo byť spracované  

celkové hospodárenie SAZ 2022 a stanovená čiastka, ktorá bude prechádzať 

k použitiu v roku 2023.   

 

K bodu č. 3 

VV SAZ zobral na vedomie  pracovný návrh rozpočtu SAZ na rok 2023  predložený  

pp. Korčokom a Gubrickým. Návrh rozpočtu je zostavený podľa doručených 

požiadaviek jednotlivých sekcií a vykazuje sumu 3 949 767 €. Príspevok uznanému 

športu z MŠVVaŠ SR zatiaľ predstavuje sumu 2 962 400 €, Top tím 167 500 €, PUŠ 

zostatok 130 000 €, zostatok investícií z roku 2022 je 213 657 €. Po zosumarizovaní 

jednotlivých položiek vykazuje rozpočet SAZ schodok v sume  379 210 €, preto bude 

potrebné jednotlivé navrhované výdajové položky prehodnotiť s predkladateľmi 

návrhov a držiteľmi limitov, vrátane financií stanovených v Koncepcii reprezentácie 

SAZ a hľadať možnosti úspory.  
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VV SAZ zobral na vedomie prehľad dotácií prerozdelených na jednotlivé OAZ podľa 

počtov štartov v roku 2021 a 2022 doručený od p. Kollároviča, v ktorom žiada oproti 

predchádzajúcemu roku  navýšenie financií o 20 000 €.   

 

Bude potrebné  nastaviť systém, štruktúru súťaží,   zabezpečiť viac pretekov 

v kategórii mládeže, stanoviť rozvojové plány.  Sekční tréneri majú úlohu  predložiť 

konkrétny plán a využitie financií v jednotlivých položkách.  Tiež je potrebné 

pamätať v rozpočte na rok 2023  s prípravou úhrad spojených s usporiadaním ME 

U18 v roku 2024.  

Bolo konštatované, že je pripravený nový zákon o športe, ku ktorému bude možné 

len do 15 dní po jeho zverejnení podať pripomienky.    

Vedenie SAZ vyvíja aktivity a rokovania s potencionálnymi reklamnými partnermi, 

zástupcami  firiem z privátneho sektora v záujme zabezpečenia vykrytia výpadkov 

v rozpočte, ktoré nemožno pokryť zo štátnych dotácií.  Vzhľadom 

k horeuvedenému bude predložená upravená verzia rozpočtu SAZ 2023 na 

marcovom  zasadnutí VV SAZ.     

 

K bodu č. 4  

VV SAZ zobral na vedomie Vyhodnotenie Elán mítingu,  V4, MSR v chôdzi, BBL 2023 

predložené pp. Mittermayerom, Dubovským a Ľašovou.  

Elán míting sa konal 29.1. -  hodnotený pozitívne. Bol veľký  záujem o štarty 

zahraničných pretekárov. Do budúcnosti bude potrebné stanoviť výkonnostné 

limity v jednotlivých disciplínach na akceptáciu štartov. Štartovalo 196 pretekárov 

z 11 krajín a bolo zaznamenaných 292 štartov. Najhodnotnejšie výkony podali 

šprintéri:  v behu na 60 m - J. Volko   6,69, M.  Weigertová 7,35, v behu na 60 m 

prek.- V. Forster, 8,11, S. Škvarková  8,26, 400 m – M. Marček 47,98.  Súčasťou 

mítingu boli halové M SR v chôdzi. V hlavnej kategórii zvíťazili: M. Úradník – 5000 

m 19:54,95 a I. Dudová - 3000 m  14:11,56.  

p. Tóth vzniesol pripomienky k práci chodeckých rozhodcov (viacero rozhodcov 

bolo z rovnakého klubu).  

p. Hanusová  sa vyjadrila k pripomienkam. V stanovisku potvrdila, že vzhľadom 

k ospravedlneniu sa viacerých nominovaných rozhodcov na poslednú chvíľu boli 

pozvaní náhradní rozhodcovia, avšak všetci boli z panelu chodeckých rozhodcov,  

rozhodovali odborne, nezávisle a v súlade s pravidlami atletiky.      

pp. Korčok, Asvánayi – požiadali, aby sa uvedenou problematikou zaoberali na 

chodeckej sekcii.  
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Na Mládežníckom mítingu 28.1. sa zúčastnilo 280  pretekárov zo Slovenska, Českej 

republiky, Maďarska a Slovinska v kategórii juniorov a dorastu. Bolo 

zaznamenaných 566 štartov a dosiahnutých viacero pozoruhodných výkonov: 

v behu na 60 m prek. dorastu Frličková prekonala slovenský rekord, juniorka R. 

Slezáková výkonom 8,67  len tesne zaostala za rekordom SR, skvelý výkon  

Gymerskej v behu na 300 m za 39,86.     

29. ročník Banskobystrickej latky (začiatok po skončení VV SAZ) sľubuje kvalitné 

preteky: v 12 člennom štartovom poli žien sú 3 medailistky z MS 2022 (E. 

Pattersonová/AUS, J. Mahučiková/UKR a E. Vallortigara/ITA). V kategórii mužov je 

prihlásených 14 skokanov, favoritmi sú A. Procenko/UKR (bronzový medailista z ME 

2022 a H. Kerr/NZA – bronzový medailista z HMS 2022.  Slovensko má zastúpenie 

len v mužskej kategórii – L. Beer a T. Zeman.      

 

K  bodu č. 5  

VV SAZ zobral na vedomie  informáciu o stave príprav M SR v hale  a  výberovom 

konaní na usporiadateľov  M SR v roku 2023 predloženú p. Mittermayerom.   

Po zverejnení všetkých propozícii  na webe SAZ je Halová sezóna 2023  pripravená.  

Pokročilo sa vo výberovom  konaní na usporiadanie letných M SR a dohody 

podmienok ich usporiadania, za čo patrí poďakovanie aj p. Gigacovi, že sa SsAZ 

zapojil do usporiadania viacerých podujatí. Bola predložená doplnená termínová 

listina SAZ 2023.   

    

K bodu č. 6 
VV SAZ zobral na vedomie návrh  Koncepcie reprezentácie na rok 2023  predložený  

p. R. Dubovským. Vychádzal z podoby koncepcie v predchádzajúcich rokoch. Je 

potrebné doplniť ju do finálnej verzie, vrátane Štatútu reprezentanta. Je plánovaný 

vysoký počet účastníkov na ME U23, U20 aj MS a s tým súvisiaci rozpočet na tieto 

podujatia. V Koncepcii bol predložený návrh odmien za umiestnenia na MS, náčrt  

podpory trénerských  kapacít, rezerva, reprezentačné celky SAZ. VV SAZ 

konštatoval, že vzhľadom na predpokladaný schodok v rozpočte SAZ 2023 je 

potrebné prehodnotiť viacero navrhovaných položiek, zobrať do úvahy aj  zmluvné 

vzťahy trénerov, systém odmien za dosiahnuté športové výsledky, prehodnotiť  

doterajšie financovanie, dodržať koncepčnosť a zadeliť financie do podpoložiek. 

28/1 VV SAZ ukladá zapracovať predložené pripomienky a predložiť upravenú 

Koncepciu reprezentácie SAZ 2023  T.: 8.3.2023  Z.: TK SAZ, p. R. Dubovský               
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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  postavenia v EA sú: J. 
Volko (60 m), V. Forster (60m a 60 m prek.), G. Gajanová (800 m). O plnenie limitov 
sa pokúšajú  aj ďalší reprezentanti: M. Weigertová, M. Škvarková.  Na 3 atlétov je 
povolený maximálny počet doprovodu: 1 oficiál v kvóte, 1 mimo kvótu a 1 osobný 
tréner. Plánovaný odlet na podujatie: 28.2. G. Gajanová, ostatní 1. marca.  Konečná 
nominácia bude stanovená po halových M SR 19.2.  
 
Účasť na EP vo vrchoch 11.-12.3.2023 v Leirii:  časť výpravy odletela na sústredenie 
do Portugalska od 10. februára (M. Lomnický, V. Kaňuchová, L. Charfreitag), odkiaľ 
sa presunú autom do Leirie. Ďalší členovia výpravy:  oštepár   J. Kubinec s trénerom 
Hanušovským odlietajú 9.3., spoločný návrat 13.3. Do úvahy prichádzajú guliari: K. 
Šula a N. Váleková. Záverečná nominácia bude schválená po halových M SR 
19.2.2023.    
 
28/2 VV SAZ ukladá predložiť na schválenie záverečnú nomináciu na  HME Istanbul 
a EP vo vrhoch v Leirii   T.: 20.2.2023   Z.: TK SAZ, p. R. Dubovský   
28/3 VV SAZ ukladá zaslať záverečné prihlášky na HME a EPV a organizačne 
zabezpečiť účasť  T.: 22.2.2023  Z.: Se-SAZ, Kirnová   
 
K bodu č. 8 
VV SAZ zobral na vedomie informáciu o stave príprav významných podujatí –  D-

50, P-T-S 2023 a Medzištátnych Stretnutí predloženú  pp. Korčokom, Asványim a 

Gubrickým.  

   

Prípravy usporiadania Dudinskej 50 pokračujú, aj záujem o účasť zahraničných 

pretekárov, nakoľko podujatie má najvyšší level – WA Gold RW.  Členské zväzy 

Rumunska, Chorvátska, Českej  republiky, Maďarska, Poľska a Litvy potvrdili záujem 

mať národné majstrovstvá mužov a žien na 35 km ako súčasť podujatia. V týchto 

dňoch sa uskutoční oficiálne premeranie trate a vystavenie  certifikátu trate.   

P-T-S sa uskutoční 20. júla 2023 v Banskej Bystrici. Konalo sa  pracovné stretnutie 

organizačného výboru a rokovanie s primátorom mesta p. Noskom a rektorom 

Univerzity v Banskej Bystrici. Bude potrebné doriešiť možnosti ubytovania a stravy 

účastníkom, nakoľko v Banskej Bystrici je nedostatok ubytovacích kapacít a náklady 

sú vyššie ako v Šamoríne, preto prichádzajú do úvahy  lokality v okolí Banskej 

Bystrice.  

Medzištátne stretnutie  U20, ktorého termín bol na základe požiadaviek 

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

oznámilo neúčasť) zmenený na 24. júna a uskutoční sa v Trnave. Bude náročné 
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usporiadanie vzhľadom na obsadenosť ubytovacích kapacít v študentských 

domovoch počas školského roka. Podobný problém hrozí usporiadateľom MeS U16 

23.9. v Banskej Bystrici, hľadajú sa možnosti náhradného riešenia ubytovania 

výprav v okolitých mestách.        

 
K bodu č. 9 
VV SAZ zobral na vedomie Návrh Súťažného poriadku Atletickej ligy 2023 a výpočet 
postupu do Atletickej ligy 2023 predložený p. Mittermayerom.  
Reálny stav na základe Finále Atletickej ligy 2022 a prejaveného záujmu o účasť je 
momentálne po 6 družstiev postupujúcich mužov a žien. O účasť mimo poradia AL  
2022 prejavili záujem niektoré kluby, o čom po vzájomnej dohode rozhodne ŠTK 
SAZ.   
p. Baláž – informoval o podnete p. J. Rusnáka o prepočítanie pridelených bodov 
všetkým klubom SAZ 
 
U I/28 VV SAZ schvaľuje návrh Súťažného poriadku Atletickej ligy SAZ po 
zapracovaní  pripomienok. ZA hlasovalo 8 členov VV SAZ.  
 
K bodu č. 10 
VV SAZ zobral na vedomie informáciu o príprave  VZ SAZ v roku 2023 predloženú p. 

Korčokom. VV SAZ zobral na vedomie návrh Programu VZ SAZ 15.4.2023 v Banskej 

Bystrici, Informáciu o konaní VZ SAZ a pracovný materiál – kľúč pridelenia počtu 

delegátov klubov na základe získaných bodov na MSR 2022 a podľa počtu členov 

k 1.1.2023, počty delegátov za Oblastné atletické zväzy, Komisiu atlétov SAZ, 

Komisiu športovcov a športových odborníkov – celkovo 86 delegátov s hlasom 

rozhodujúcim.    

 

K bodu č. 11 
VV SAZ zobral na vedomie informáciu o realizácii projektu výstavby a rekonštrukcie 

štadiónov predloženú  p. Gubrickým. Stav od januárového zasadnutia VV SAZ je 

nezmenený. V prevádzke je 17 štadiónov, vyúčtovaná prerozdelená účelová dotácia 

5 miliónov € v plnej výške k 23. decembru 2022.  Boli zaslané memorandá 

k poskytnutým financiám prideleným navyše. Uskutočňuje sa realizácia štadiónov 

v Nitre a Nových Zámkoch v súlade s harmonogramom. Celý projekt je dokončený 

vrátane verejných obstarávaní.  

 
K bodu č. 12 
VV SAZ zobral na vedomie písomný prehľad  záväzných termínov WA a EA 2023 
(aktualizovaný po zasadnutí VV SAZ 18.1.2023)  predložený p. Kirnovou : do *  23.1.  
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V prípade záujmu nahlásiť účastníka SAZ na obhliadku MS 2023 v Budapešti – 
splnené (nahlásená účasť: pp. R. Dubovský a J. Repčík), *26.1. Záverečné prihlášky 
na EPM klubov v krose  v Orepasa - splnené, zúčastnil sa AO Slávia STUBA , *31.1. 
predbežné prihlášky na MS v behu do vrchu a traili 6.-10.6.2023 v Insbrucku-Stubai 
- splnené, prihlášky zaslané, *31.1. členské zväzy mohli doručiť na WA návrhy na 
doplnenie Stanov a Pravidiel WA, *21.2. písomne doručiť kandidátov do Rady EA 
k voľbám EA Kongresu 22.4.2023, *22.2. záverečné prihlášky na HME, *23.2. 
predbežné prihlášky na ME družstiev  v chôdzi 21.5. v Poděbradoch, *28.2. doručiť 
materiály od vybraných trénerov pilotného projektu (šprint, hod diskom, trojskok), 
*1.3. záverečné prihlášky na EP vo vrhoch 11.-12.3.  v Leirii, *2.3. predbežné 
prihlášky na EP na 1000 m v Pacé/FRA, 3.3. nahlásiť záujem o štart klubov na DNA 
U20 16.-17.9.v Rieti/TAL. Ďalšie záväzné termíny na nasledujúce mesiace sú 
v predloženom materiáli.   
     
K bodu č. 13 
Na dnešné zasadnutie VV SAZ nebola predložená novelizácia smerníc SAZ  
k schváleniu.    
 
K bodu č. 14 
VV SAZ zobral na vedomie informáciu p. Gubrického o doručených žiadostiach 

o prijatie  za členov SAZ:  *AK Zlaté Moravce (AKZLM),  *CREO Sport Košice  (CRSKE) 

a *TNT Sport  Bratislava (TNTBA).   

U II/28  VV SAZ schvaľuje členstvo klubu v SAZ : *AK Zlaté Moravce (AKZLM),  *CREO 

Sport Košice  (CRSKE) a *TNT Sport  Bratislava (TNTBA).     

ZA prijatie hlasovalo 8 členov VV SAZ. 

 
K bodu č. 15 - Rôzne  
p. Mittermayer – informoval o plánovanom zasadnutí VZ ZsAZ, kontrole členstva, 

stanovení termínu AL 12.8. (nevyhovuje len zástupcovi AO Slávia STUBA) 

p. Malík – požiadal o spracovanie agendy a pridelenie certifikátov absolventom   

školenia trénerov v decembri 2022 v Banskej Bystrici,  

- poukázal na členov niektorých komisií, sekcií SAZ, ktorí nie sú registrovaní v SAZ  

– poukázal na nulovú položku v rozpočte SAZ pre školský šport 

p. Hanusová – poďakovala za navýšenie rozpočtu pre Oblastné atletické zväzy, 

nakoľko ceny za prenájmy priestorov enormne vzrástli  

-  tlmočila názor a požiadavku  zástupcov klubov v Košiciach o poskytnutie  

priestorov Atletickej haly v Košiciach pre tréningy reprezentantov bezplatne(SAZ 

poskytol vybavenie – prekážky, bloky, ap.) 

p. Filo – predložil aktualizované zoznamy všetkých stupňov rozhodcov SAZ      
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p. Gigac – informoval o pracovnom stretnutí k usporiadaniu M SR a MČR v behu na 

10 000 m, prerozdelenie povinností, rozhodcovia z Martina 

- informoval o uskutočnených halových  M SsAZ v Bratislave (zaškoľovanie druhého  

tímu k obsluhe časomiery a počítača)  

-požiadal o schválenie návrhu  Dorasteneckej Atletickej ligy  

p. Ľašová – žiadala informáciu o finančných nákladoch halových pretekov 

Detskej atletiky (účasť cca 500 detí), či je možnosť usporiadať podujatie aj v iných 

mestách  

- žiadala, či je možné v rámci H M viacbojov starších žiakov usporiadať aj viacboj pre 

deti 

 - sa informovala o možnosti usporiadať detský halový míting aj v iných mestách ako 

Bratislava (lepšia dostupnosť pre deti z iných častí Slovenska).  

- informovala členov VV, že na podnet p. Ozoráka sa plánuje usporiadať vložená 

súťaž pre mladšie kategórie počas súťaže viacbojov starších žiakov 11. - 12.3.2023 

p. Gubrický – informoval o termíne navrhnúť kandidátov ocenenia SOŠV 

- informoval o žiadostiach o financie pre Jumperiu, Čokotretru, JBL míting, 

chodecké preteky (podľa možnosti návrhy v rámci príslušných sekcií, podľa  

dôležitosti z pohľadu sekcií) 

- informoval o požiadavke v rámci MMM v Košiciach odmerať oficiálny čas na ½ 

maratón (podmienkou je dobehnutie celého maratónu)   

p. Kirnová – informovala o možnosti účasti na Medzištátnom stretnutí v behu na 

ceste 10 km U23 dňa 15.10.2023 v Trieste/ITA 

- informovala o Pilotnom projekte EA „High Performance“ 2023 on-line formou, 

možnosť prihlásiť za SAZ po 1 Top trénerovi za šprinty, hod diskom, trojskok (v 

kompetencii šéftrénera SAZ)  

- informovala o návrhu p. Benčíka zaslať predbežné prihlášky na EP v chôdzi 

21.5.2023 v Poděbradoch, výprava v zložení 16 chodcov a 6 oficiálov.    

    

U III/28 VV SAZ po diskusií k návrhu a podmienkach k zavedeniu Dorasteneckej 

Atletickej ligy v 2023 hlasoval, berúc do úvahy rozpočtové možnosti SAZ.  

ZA schválenie návrhu hlasovali 2 členovia VV SAZ, 6 sa zdržali hlasovania.       

U IV/28 VV SAZ schvaľuje predbežné prihlášky na EP v chôdzi 21.5.2023 

v Poděbradoch: výprava v zložení  16 pretekárov a 6 oficiálov.    

ZA hlasovalo 8 členov VV SAZ.   
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Nasledujúce  zasadnutie VV SAZ sa uskutoční 8.3.2023. 
  
Zapísala: p. Kirnová                                                       Overili: pp. Korčok, Gubrický   

    

 
 

        


