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Zápisnica  z 29. zasadnutia  Výkonného  výboru   SAZ  dňa 9.3.2023  

v Bratislave. 

 

Prítomní: pp. Korčok, Asványi, Mittermayer,  Kirnová, Tóth, Ľašová,  Gubrický,  

                  Dubovský, Mračnová,  on-line: pp. Hanusová, Blašková, Filo   

Ospravedlnení: pp. Kollárovič, Gigac, Baláž, Malík.                  

                     

Úvodom 29. zasadnutia prezenčnou formou privítal p. Korčok  zúčastnených členov 

prezenčne aj on-line formou, s čerstvými dojmami z HME v Istanbule, ktoré boli 

veľmi dobre zorganizované a slovenskí atléti dosiahli pekné výsledky ktorými splnili 

očakávania.            

   

 Program:    

1.  Kontrola úloh -  p. Kirnová                                                                                                                                 

2.  Informácia o hospodárení SAZ a SA, s.r.o.  v roku 2022 – p. Gubrický  

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

4.  Vyhodnotenie HME Istanbul 2023 - p. Dubovský               

5.  Vyhodnotenie M SR v hale – pp. Mittermayer, Dubovský, Ľašová         

6.  Koncepcia reprezentácie na rok 2023  – p. Dubovský         

7.  Atletické súťaže 2023 – p. Mittermayer  

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

     Medzištátne stretnutia, EU18CH 2024 – pp. Korčok, Asványi, Gubrický 

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

10. Príprava VZ SAZ v roku 2023 – pp. Korčok, Gubrický  

11. Informácia o záväzných termínoch WA a EA v roku 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.: apríl 2023   Z.: KM SAZ, p. Ľašová  

28/1 – splnené, predložené pripomienky zapracované a predložená upravená 

Koncepcia reprezentácie SAZ 2023, samostatný bod programu.               
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28/2 a 28/3 – splnené, záverečné prihlášky zaslané a organizačne zabezpečená 
účasť na HME Istanbul a EPV v Leirii 
       
VV SAZ schvaľuje  Zápisnicu z 28. zasadnutia VV SAZ bez pripomienok.      

 

K bodu č. 2  

VV SAZ zobral na vedomie informáciu o  hospodárení SAZ a SA, s.r.o za rok  2022   

predložené p. Gubrickým. Boli predložené  Súvahy a Výsledovky analyticky za SAZ 

a SA s.r.o. ku dňu 8.3.2023.  Momentálne sa pripravujú podklady k Daňovému 

priznaniu za rok 2022. Uskutočnila sa predbežná audítorská kontrola účtovníctva 

SAZ za rok 2022.  Skutočné čerpanie za rok 2022 sa spracováva a bude zaslané 

s celkovým daňovým priznaním, ktoré budú súčasťou Výročnej správy SAZ. 

Definitívna účtovná závierka bude zaslaná k schváleniu VV SAZ on-line formou.  

 

K bodu č. 3 

VV SAZ zobral na vedomie  návrh pracovnej verzie rozpočtu SAZ na rok 2023  

predložený  pp. Korčokom a Gubrickým. Bolo konštatované, že v predchádzajúcich 

rokoch sa darilo pracovať s vyrovnaným rozpočtom. Do návrhu rozpočtu 2023 boli 

zapracované všetky požiadavky pre reprezentáciu, mládež, jednotlivé sekcie, 

projekty,   OAZ, predpokladané náklady na vrcholné podujatia, súťaže SAZ, projekty, 

ap. Z predloženej pracovnej verzie rozpočtu SAZ na rok 2023 hrozí deficit v sume 

315 650 €, preto je potrebné prehodnotiť jednotlivé požiadavky držiteľov limitov a 

hľadať možnosti úspory.  V jednotlivých sekciách by mali by vyhodnotené  

vynaložené financie, prínos podujatí.  

29/1 VV SAZ ukladá držiteľom limitov prehodnotiť požiadavky do rozpočtu SAZ 

2023 a predložiť reálny rozpočet T.: 31.3.   Z.: držitelia limitov, p. Gubrický    

 

K bodu č. 4  

VV SAZ zobral na vedomie vyhodnotenie HME Istanbul 2023 predložené p. 

Dubovským.  

J. Volko a jeho realizačný tím (tréneri N. Bendová/R. Kresťanko) 5. miestom a 3 x 

zlepšením osobného sezónneho maxima  dokázali, že idú správnou cestou. 

Z rozbehov postúpil výkonom 6,62 do semifinále, následne v SF 6,58 a vo finále 6,57 

aj napriek zdravotným ťažkostiam, dosiahol druhý najrýchlejší čas vo svojej kariére.   

G. Gajanová v behu na 800 m postúpila do semifinále výkonom 2:03,25. K  postupu 

zo semifinále do finále jej  chýbalo trochu šťastia, resp. predbehnúť aspoň 1 

semifinalistku z jej behu. Aj napriek osobnému maximu a prekonaniu slovenského 
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halového rekordu spred 36 rokov (G. Sedláková) jej osobný rekord 2:01,70 stačil na 

celkové 9. miesto.    

Jedinej slovenskej pretekárke V. Forster so splneným limitom 8,03 v behu na 60 m 

prek.  sa na HME nedarilo. Pokles výkonnosti naznačil už rozbeh na 60 m (7,51 

a celkovo 32. miesto). Nepostúpila z rozbehu ani v behu na 60 m prek. (8,24 

a celkovo 26. miesto).  Ide však o mladú perspektívnu pretekárku, ktorú tento rok 

čakajú ďalšie výzvy: ME U23, LSU, MS.          

Vystúpenie slovenskej mini výpravy  v zložení 3 atlétov a 3 oficiálov na HME 

v Istanbule bolo hodnotené ako úspešné.  

   

K  bodu č. 5  

VV SAZ zobral na vedomie  vyhodnotenie  M SR v hale  predloženú pp. 

Mittermayerom, Dubovským a Ľašovou.   

p. Mittermayer zhodnotil zabezpečenie usporiadania halových M SR po 

organizačnej stránke ako bezproblémové. Bola dobrá komunikácia medzi 

riaditeľmi, delegátmi aj rozhodcami podujatí. Boli zaznamenané neadekvátne 

emócie niektorých trénerov pre mladšie vekové kategórie pri komunikácii s 

rozhodcami a menší problém jedného klubu s prihlasovaním do súťaže po 

stanovenom termíne, čo sa napokon vyriešilo.  

p. Ľašová  vyhodnotila halové majstrovstvá SR juniorov, dorastu a žiactva  na 

základe hodnotenia šéftrénerov jednotlivých mládežníckych kategórií , poukázala 

na viacero talentovaných jedincov z výkonnostného hľadiska:  

H MSR juniorov 4.3. – najviac titulov vybojovali R. Ruffíni (skok do výšky 205 cm, 

skok do diaľky 712 cm  a trojskok 14,44 cm) a R. Slezáková (60m prek. 8,60, 200m 

24,91 a 400 m 57,98). Rekord SR juniorov v behu na 60 m prek. prekonal dorastenec 

P. Dávid  (7,93). V medailovej bilancii bol najúspešnejší klub AK Slávia Trenčín o.z (3 

zlaté, 5 strieborných a 5 bronzových). 

H MSR dorastu 26.2. – v behu na 60 m prek. prekonal dorastenecký rekord P. Dávid 

(7,83), L. Gymerská zvíťazila v behu na 60m (7,74) aj 200 m (25,38). Beh na 60m 

prek. vyhrala a o 1 stotinu za svojim a slovenským rekordom zaostala L. Frličková. 

V medailovej bilancii sa stal najúspešnejším klubom AK ZŤS Martin ziskom 4 zlatých, 

2 strieborných a 1 bronzom.   

H MSR staršieho žiactva 5.3. – zo súboja T. Volek – M. Krchňavý vzišli  2 slovenské 

rekordy  v behu na 60 m prek.  (8,11),  pribudol ďalší v podaní V. Popovičovej v behu 

na 2000 m (6:41,78), ako aj ďalšie kvalitné výkony.  
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Na H MSR vo viacboji mladšieho žiactva zvíťazil R. Ambrózy (2879 b.) a L. Kubinyiová 

(2991 b.).    

 Z vyhodnotenie H MSR dospelých 18.-19.2. predloženého p. Dubovským vyplynulo 

pozitívne hodnotenie po organizačnej aj výkonnostnej stránke. Najkvalitnejší výkon 

podala V. Forster v behu na 60 m prek. splnením limitu na HME Istanbul  časom 

8,03. Limit na EPV v Leirii a na ME U23 splnila vo vrhu guľou N. Váleková (14,69). Vo 

viacerých disciplínach boli  zaznamenané kvalitné súboje - J. Volkovi v behu na 60 

m konkuroval M. Baluch,  v behu na 400 m R. Haraslín 47,40 versus M. Marček, 

Waigertovej pokus o splnenie limitu v behu na 60 m,  súboje v štafetách 4x200 m 

ap.   

  

K bodu č. 6 
VV SAZ zobral na Koncepciu reprezentácie na rok 2023  predloženú  p.  Dubovským. 

Je vo verzii s malými úpravami ako bola predložená na predchádzajúcom zasadnutí 

VV SAZ.  Medzičasom sa uskutočnilo zasadnutie  Štábu k Letnej SU v Chengdu – do 

15.3. je potrebné stanoviť počty účastníkov, zistiť záujem o účasť na LSU - počet 

podložený kvalitou,  ako aj stanoviť  stratégiu účasti na vrcholných podujatiach - ME 

U23, LSU, MS, ME U20, pripraviť družstvo na ME družstiev v Silesii.    

p. Korčok – pripomenul potrebu koncepčne doriešiť podporu reprezentantov, ktorí 

boli zmluvne viazaní k 31.3.2023, doplniť Štatút reprezentanta a akreditačný 

systém.   

 

U I/29 VV SAZ schvaľuje odmeny za HME Istanbul: 1200 € za 5. miesto J. Volka a 600 

€ jeho realizačnému tímu. ZA hlasovalo 8 členov VV SAZ.   

  

 K bodu č. 7 

VV SAZ zobral na vedomie písomný materiál Atletické súťaže 2023  predloženú p. 
Mittermayerom,  doplnená verzia o pripomienky.   
 
K bodu č. 8 
VV SAZ zobral na vedomie informáciu o stave príprav významných podujatí:  D-50, 

P-T-S 2023 a Medzištátneho stretnutia U20 a ME U18 v 2024 predloženú  pp. 

Korčokom, Asványim a Gubrickým.  

   

Prípravy usporiadania Dudinskej 50 pokračujú podľa plánu. Zatiaľ sa prihlásilo 127 

zahraničných pretekárov. Členské zväzy Rumunska, Chorvátska, Českej  republiky, 

Maďarska, Poľska a Litvy potvrdili záujem mať národné majstrovstvá mužov a žien 
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na 35 km ako súčasť podujatia. Uskutočnilo sa oficiálne premeranie trate a je 

vystavený  certifikátu trate.  Bol odsúhlasený návrh medailí. Je potvrdený TV prenos 

- polhodinový záznam z podujatia. Zúčastnia sa aj zahraniční hostia: p. Pierce 

O´Callaghan – vedúci Súťažného manažmentu  WA a p. Peter Marlow – 

medzinárodný rozhodca chôdze a čestný občan Dudiniec.   

P-T-S sa uskutoční 20. júla 2023 v Banskej Bystrici. Uskutočnilo sa viacero   

pracovných  stretnutí organizačného výboru,  rokovaní s primátorom mesta p. 

Noskom a rektorom Univerzity v Banskej Bystrici. Hľadajú sa vhodné možnosti  

ubytovania a stravy účastníkom nakoľko v Banskej Bystrici je nedostatok 

ubytovacích kapacít a ceny v hoteloch  sú vyššie ako v Šamoríne. 

EU18CH 2024  kontinuálne taktiež pokračuje príprava Majstrovstiev európy.  

V termíne 3.5 – 5.5.2023 sa uskutoční prvá väčšia site visit na ktorej sa zúčastnia 

viacerí zodpovední zástupcovia EA a zároveň členovia organizačného výboru.  

Aktuálne sa riešia otázky zabezpečenia stravovania účastníkov, nakoľko kapacity, 

ktoré sú na internátoch nie sú na plánovaný počet členov tímov dostačujúce. Z toho 

vyplývajú ďalšie nároky na aktualizáciu rozpočtu podujatia a s tým spojené  potreby 

zabezpečenia dostatočného financovania podujatia zo strany štátu. 

Medzištátne stretnutie  U20  (Česka republika, Maďarsko, Poľsko, Slovensko) 

ktorého termín je  24. júna sa uskutoční sa v Trnave. Je náročné usporiadanie 

vzhľadom na obsadenosť ubytovacích kapacít v študentských domovoch, ktoré sú 

obsadené počas školského roka. Podobný problém je potrebné doriešiť pri  

usporiadaní  MeS U16 23.9. v Banskej Bystrici, kde sa hľadajú sa možnosti 

náhradného riešenia ubytovania výprav v okolitých mestách.   

p. Korčok informoval o stretnutí s novým štátnym tajomníkom pre šport a pláne 

založiť organizáciu pri SOŠV na podporu a organizovanie podujatí v spolupráci s 

Fondom na podporu športu. 

 

29/2 VV SAZ ukladá rokovať so zástupcami Fondu na podporu športu o možnostiach 

príspevku na ME U18 v 2024.   Z.: p. Korčok, vedenie SAZ       

 
K bodu č. 9 
VV SAZ zobral na vedomie návrh Súťažného poriadku Atletickej ligy 2023 
predložený p. Mittermayerom. Momentálne je k 12.3.  prihlásených do AL 2023 7 
družstiev mužov a 7 družstiev žien. Bola nastolená otázka zníženia počtu 
plánovaných kôl AL v roku 2023 k čomu prebehla diskusia. 
 
p. Dubovský požiadal o zaradenie do termínovky WA 2. a 3. kola  AL z kategórie F 
do E v záujem vyššieho zisku bodov do rankingu WA.     
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U II/29 VV SAZ schvaľuje predloženú upravenú verziu Súťažného poriadku Atletickej 
ligy SAZ po zapracovaní  pripomienok.  Počet kôl AL sa  na tento rok znižuje na 3. ZA 
hlasovalo 8 členov VV SAZ.  
 
K bodu č. 10 
VV SAZ zobral na vedomie informáciu o príprave  VZ SAZ 15.4.2023 predloženú pp. 

Korčokom a Gubrickým. Platia materiály predložené na predchádzajúcom VV SAZ:  

návrh Programu a informáciu o konaní VZ SAZ,  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. 

V rámci VZ SAZ sa uskutoční aj doplňujúca voľba jedného člena VV SAZ.  

VV SAZ zobral na vedomie informáciu o konaní VZ OAZ: 18.3. ZsAZ a SsAZ, 25.3. 

VsAZ.    

 

K bodu č. 11 
VV SAZ zobral na vedomie písomný prehľad  záväzných termínov WA a EA 2023 
(aktualizovaný po zasadnutí VV SAZ 14.2.2023)  predložený p. Kirnovou, do:  *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, *16.3 predbežné 
prihlášky na ME U23 Espoo/FIN, *23.3. predbežné prihlášky na ME družstiev 
v Silesii/POL, *31.3. doručenie Ročnej správy SAZ na WA,EA, *7.4. predbežné 
prihlášky na ME U20 v Jeruzaleme/ISR. Ďalšie záväzné termíny na nasledujúce 
mesiace sú v predloženom materiáli.   
     
K bodu č. 12 
Na dnešné zasadnutie VV SAZ nebola predložená novelizácia smerníc SAZ.    
 
K bodu č. 14 
VV SAZ zobral na vedomie informáciu p. Gubrického – k dnešnému dňu 

neboli  doručené nové  žiadosti o prijatie  za členov SAZ. 
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K bodu č. 15 - Rôzne  
 

p. Asványi – informoval o aktuálnom stave poradia v Bežeckom pohári SAZ a 

plánovanom odovzdaní trofejí pre víťazov Bežeckého pohára za rok 2022 pri 

Národnom behu Devin – Bratislava 16.4. 

- informoval o podpise dohody o spolupráci k AMSR  

- poukázal na potrebu zapracovať vypracovania novej organizačnej štruktúry SAZ  

- poukázal na potrebu vzájomnej koordinácie a spolupráce atletických podujatí 

(Čokotretra ap.),    

- navrhuje komunikovať s jedným zodpovedným trénerom reprezentantov 

(vyskytuje sa viacero prípadov  uvádzania 2 trénerov, potrebné stanoviť 1 

zodpovedného trénera reprezentanta)  

  

p. Korčok – poukázal na potrebu prehodnotiť Koncept Atletika 2020 plus ako aj 

podporu trénerských kapacít berúc do úvahy aktuálne potreby a situáciu 

- pripomenul, že by bolo vhodné mať aj naďalej zastúpenie SAZ v Rade EA na ďalšie 

4-ročné obdobie  

- navrhol zvážiť zvýšenie členských poplatkov SAZ, nakoľko sa dlho nemenili   

p. Mittermayer – informoval o požiadavke p. Lomnického aby sa opravil  vrhačský 

kruh na atletickom štadióne v Košiciach 

p. Hanusová – informovala, že už poslala oficiálnu žiadosť na kvestora Univerzity 

v Košiciach a ostatných zainteresovaných v záujme úpravy kruhov pre vrhy a hody  

- doručila písomný návrh delegovaných rozhodcov na podujatia SAZ 2023  

p. Ľašová – informovala o zasadnutí KM SAZ v Banskej Bystrici a návrhu na nového 

reprezentačného trénera sekcie šprintov – p. L. Kotala    

p. Dubovský – informovala o uskutočnenej obhliadke MS 2023 v Budapešti, ktorú 

absolvoval spolu s p. Repčíkom v dňoch 6.-8.3.Stavba nového štadióna je plnom 

prúde vrátane rozcvičísk. Novinkou je zakryté rozbežisko na hod oštepom aj kruh 

na hod kladivom     

p. Kirnová – poďakovala vedeniu a členom VV SAZ za prejavenú dôveru a podporu 

kandidovať za členku Rady EA aj v ďalšom volebnom období 

- informovala o ponuke Poľského atletického zväzu zapojiť sa do projektu Erasmu 

„Detskej atletiky“ v roku 2024 (preteky pre 11-12-13 ročné deti v máji usporiada 

SAZ, v júni Litva a v septembri Poľsko, náklady z prostriedkov EU,  60 členné 

družstvá  
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U III/29 VV SAZ schvaľuje kandidatúru p. Kirnovej do Rady EA pri voľbách na 
Kongrese EA 22.4.2023 v Belehrade/Srbsko.                ZA hlasovalo 8 členov VV SAZ.       
U IV/29 VV SAZ schvaľuje zoznam delegovaných rozhodcov na podujatia SAZ 
predložený p. Hanusovou.   ZA hlasovalo 8 členov VV SAZ.  
U V/29 VV SAZ schvaľuje zapojenie sa SAZ do projektu Erasmus - preteky „Detská 
atletika“ v roku 2024, zodpovední za realizáciu projektu: pp. Putalová, 
Dobrovodský, Tomeček, v spolupráci s . p. M. Lučkom.  
U VI/29 VV SAZ schvaľuje návrh na post reprezentačného trénera sekcie šprintov 
– p. L. Kotalu.    ZA hlasovalo 8 členov VV SAZ  
29/3  VV SAZ ukladá predložiť upravenú Smernicu SAZ o poplatkoch  
    T.: 12.4.2023    Z.: p. Filo  
 
Nasledujúce  zasadnutie VV SAZ sa uskutoční 12.4.2023. 
  
Zapísala: p. Kirnová                                                       Overili: pp. Korčok, Gubrický   

    

 
 

        


