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Výpis z 2. zasadnutia Výkonného výboru SAZ dňa 7.12.2016 v Bratislave. 
 
Prezident SAZ p. P. Korčok na úvod privítal prítomných členov na 2. zasadnutí VV SAZ .  
Informoval o volebnom Valnom zhromaždení SOV. Predsedom SOV sa stal p. A. Siekel ziskom 
väčšiny hlasov delegátov v počte 88 (zo 107), ktorý mal aj podporu SAZ. Do Výkonného 
výboru SOV boli zvolení aj 3 zástupcovia atletiky – pp. P. Korčok ziskom 77 hlasov v prvom 
kole volieb (zároveň sa stal  prvým viceprezidentom SOV s agendou pre komunikáciu so 
zväzmi pre letné aj zimné športy), M. Tóth (z titulu predsedu komisie športovcov) a M. 
Vanderka – dekan FTVŠ UK.   
                                              
*VV SAZ zobral na vedomie informáciu o hospodárení a vývoji čerpania rozpočtu SAZ v roku 
2016. Aktuálny stav na účte je 320 000 €, zatiaľ nie sú zúčtované niektoré väčšie plánované 
sumy. Podľa stavu finančných prostriedkov na účte k 20.12. budú prijaté opatrenia v záujme 
včasného zúčtovania štátnych dotácií.   
p. Korčok informoval o zámere MŠ VVŠ SR k rozpočtu na rok 2017 podľa stanovených kritérií, 
ktoré sa nepodarilo zverejniť v predpokladanom termíne. Z celkového rozpočtu má byť 
vyčlenených 17% pre futbal a 13% pre hokej. Budú stanovené obmedzenia na spotrebu 
administratívy, mládež, je predpoklad dotácií na významné podujatia – PTS, ME v cezpoľnom 
behu, ap. Rozpočet SAZ  na rok 2017 bude predložený v januári 2017.   
*VV SAZ zobral na vedomie vyhodnotenie M SR v cezpoľnom behu 19.11.2016 v Šamoríne.  
Pozitívom bola celková účasť pretekárov – 375 v 12 kategóriách. Majstrovstvá boli súčasťou 
nominačných kritérií na ME v cezpoľnom behu v Chii. Počty štartujúcich v hlavných 
kategóriách: 13 junioriek, 15 juniorov, 20 žien a 40 mužov. Reálny potenciál ukážu ME v Chii, 
avšak kritickou sa javí situácia v kategórii žien, perspektívu naznačuje kategória junioriek 
U 23.  
VV SAZ v elektronickom hlasovaní po M SR v cezpoľnom behu schválil záverečnú nomináciu 
na ME v cezpoľnom behu 11.12.2016 v Chii so zdôvodnením účasti aj takých pretekárov, 
ktorí nesplnili vopred stanovené kritéria, jednak z hľadiska perspektívy (Boris Csiba), resp. 
v záujme doplnenia počtu k štartu družstiev pozostávajúcich z bodujúcich 4 pretekárov (E. 
Hortobágyiová, A. Zavadská), a účasť aspoň 1, momentálne našej najlepšej ženy – P. 
Fašungová (pri neúčasti K. Bérešovej po zranení a operácii).   
Schválená oficiálna  výprava SAZ: 8 oficiálov a  17 pretekárov, muži – P. Ďurec, J. Urban, B. 
Csiba, ženy – P. Fašungová, U 23 – R. Tomeček, L. Janečková, S. Vnenčáková, Z. Durcová, E. 
Hortobágyiová, U 20 – M. Verbovský, M. Jankovič, L. Muha, J Kostúr, E. Slančíková, N. 
Štefundová, L. Beláková, A. Zavadská, vedúci výpravy – M. Pupiš, tréneri – P. Kováč, J. Šmiták, 
J. Botcher, R. Petro, D. Valent, P. Madár (aj ako fyzioterapeut) a lekár – P. Urban.         
*VV SAZ zobral na vedomie návrh koncepcie práce VV SAZ  a návrh komisií SAZ pre volebné 
obdobie 2016 - 2020 predložené p. Korčokom, na základe návrhov predsedov jednotlivých 
komisií. Je v záujme SAZ aby doterajšie komisie SAZ pracovali aj naďalej.   
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Na januárovom zasadnutí  VV SAZ schváli plán práce VV SAZ na I. polrok, pričom sa zachová 
tradícia  výjazdových zasadnutí a do februára bude známe aj zloženie komisií.       
*VV SAZ zobral na vedomie stanovisko trénerskej rady a komisie mládeže k účasti na 
vybraných vrcholných podujatiach 2017: 
-  na MS do 17 rokov v Nairobi je predbežne potvrdený záujem SAZ o účasť. VV SAZ uložil 
uverejniť na webe SAZ relevantné informácie spojené s výjazdom na MS 17 ročných v Nairobi     
berúc do úvahy zdravotné riziká, odporúčania očkovania ap.     
- SAZ sa nezúčastní na MS v cezpoľnom behu 26. marca  v Kampale/Uganda ani na IAAF 
štafetách 22.-23.4. v Nassau/Bahamy.  
*VV SAZ zobral na vedomie informáciu o podujatiach v r. 2017 v Košiciach predložené p. 
Koniarom. V prezentácii informoval o plánovaných aktivitách – 22.2. šprinty a skoky v hale, 
3.5. Čokoládová tretra Slovensko (partnerské mestá Košice - Ostrava) s cieľom  motivácie 
a inšpirácie detí, rozšírenie aktivít „street athletics“ o skok o žrdi, propagácia Kid´s Athletisc a  
vyvrcholením bude tradičný MMM 1.10.  
VV SAZ sa zaoberal prezentáciou usporiadania mítingu  Banskobystrická latka, ktorý sa 
uskutoční 8.2.2017 vrátane sprievodnej akcie „Latka 5 miest.  
*VV SAZ zobral na vedomie informáciu o stave príprav ME v cezpoľnom behu 2017 v 
Šamoríne a správu z pracovnej cesty 14.-15. novembra v Lausanne predloženú p. Korčokom. 
Zástupcovia SAZ a organizačného výboru ME v Šamoríne v zložení: pp. Korčok, Gubrický, 
Švachová, Hanzel, Matanin, Sýkorová sa stretli so zástupcami sekretariátu EA (Bernadette 
Brunn, Marcel Wakim,  Sandrine Glacier, Biljana Danicic) na 1. pracovnom stretnutí za 
účelom  prerokovania a definovania cieľov organizačného výboru z hľadiska usporiadania, 
manažmentu, protokolu, logistiky, financovania, marketingu, technológií, TV prenosu, 
komunikácie a ďalších oblastí zabezpečenia ME v cezpoľnom behu 2017.  
Zástupcovia EA a oficiálny delegát podujatia plánujú 1. pracovnú návštevu Šamorína v apríli 
2017.  
Za účelom oboznámenia sa s kľúčovými oblasťami  usporiadania podujatia takéhoto významu 
vycestuje 20 členná výprava za organizačný výbor Šamorínu 2017 na ME v cezpoľnom behu 
9.-12.12.2016 v Chii s pridelením úloh za jednotlivé organizačné oblasti majstrovstiev, 
vrátane zástupcov televízie.       
*VV SAZ zobral na vedomie informáciu o stave príprav halovej sezóny 2017. Súčasťou Elan 
Mítingu 29.1.2017 budú  otvorené halové M SR v chôdzi. Podrobná halová termínová listina 
je uverejnená na webe SAZ.   
*VV SAZ sa zaoberal rozsahom súťaženia v SAZ a Termínovou listinou SAZ pre rok 2017.     
VV SAZ schválil predložený rozsah súťaženia v SAZ platný od 1.1.2017 a ukladá zapracovať 
pripomienky k Termínovej listine SAZ pre rok 2017 a osloviť záujemcov o usporiadanie M SR 
v letnej sezóne  
*VV SAZ zobral na vedomie informáciu o stave príprav vyhlásenia ankety Atlét roka, ktoré sa 
uskutoční 14.12.2016 v hoteli Double Tree by Hilton v Bratislave. Predpokladaný počet 
účastníkov 260.     
 



 
 
 

SLOVENSKÝ ATLETICKÝ ZVÄZ  /  SLOVAK ATHLETIC FEDERATION 
Bajkalská 7A, 831 04 Bratislava, Slovak Republic  •  tel.: +421 2 38 15 55 00, e-mail: saz@atletikasvk.sk  •  

www.atletikasvk.sk 

Súčasťou programu bude uvedenie ďalších členov do Siene slávy SAZ: pp. prof. Anton 
Hajmássy (in memoriam), Imrich Bugár a Zuzana Moravčíková.  
Do programu  vyhlasovania pribudla kategória dorastu: Starts for Stars. 
*VV SAZ schválil návrh prestupov k jesennému termínu 2016: 72 schválených, 6 
zamietnutých a 4 neprerokované.   
*VV SAZ zobral na vedomie  prehľad záväzných termínov EA a IAAF na I. polrok 2017        
* Rôzne - VV SAZ zobral na vedomie informáciu o: 
-  účasti na Mimoriadnom kongrese IAAF 1.-4.12.2016 v Monaku, na ktorom boli schválené 
zmeny Stanov IAAF, z počtu 197 krajín ZA hlasovalo 182, 10 krajín proti a 5 sa zdržalo 
hlasovania. Cieľom prezidenta IAAF je o.i. dosiahnuť aby svetová atletika do 2020 zaujala 
medzi športmi 4. miesto (zo súčasného 8.miesta).  
- školení rozhodcov 1. kvalifikačného stupňa, účasť 20 frekventantov 
-  zasadnutí Komisie mládeže SAZ, ktorej počet členov bol znížený na 7, bol predložený návrh, 
aby bola schválená funkcia reprezentačného trénera, resp. koordinátora pre kategóriu žiakov 
a prepojenie kategórie Detskej atletiky a žiakov 
–  školení trénerov atletiky s početnou účasťou 40 osôb                                                                          
- bola predložená  štruktúra súťaží SAZ pre rok 2017 
*VV SAZ schválil žiadosti o členstvo  nových klubov v SAZ: MIŠAK pri ZŠ Malá Ida,                       
Centrum voľného času Brezová pod Bradlom, AK Lomničan pri ZŠ v Tatranskej                       
Lomnici.    
*VV SAZ schválil predbežnú prihlášku na EP vo vrhoch v Las Palmas: 5 vrhačov plus 3             
oficiáli  
                         
Nasledujúce zasadnutie VV SAZ sa uskutoční 11.1.2017.   
    
Spracovala: A. Kirnová          


