Výpis z 1. zasadnutia Výkonného výboru SAZ dňa 9.11.2016 v Bratislave.
Na úvod 1. zasadnutia VV SAZ prezident SAZ p. P. Korčok privítal prítomných členov v novom
zložení po VZ SAZ 5.11.2016. Zagratuloval novému členovi VV SAZ p. Lopúchovskému
a poďakoval za doterajšiu činnosť bývalým členom VV SAZ pp. Hrbáčkovi, Garajovi,
Gavenčiakovi a vyslovil dôveru, že budú naďalej spolupracovať so SAZ v prospech atletiky
v niektorých komisiách. Zároveň odovzdal publikáciu OH Rio 2016 čestnej predsedníčke SAZ
p. Mračnovej pri príležitosti jej životného jubilea a VV SAZ pokračoval v rokovaní v súlade
s bodmi programu.
*VV SAZ zobral na vedomie informáciu prezidenta SAZ p. Korčoka o konaní VZ SAZ 5.11.2016
v Banskej Bystrici. Vyslovil potešenie z vysokej účasti delegátov (z 85 nominovaných
delegátov s hlasom rozhodujúcim sa zúčastnilo 82) a s vysokým počtom hlasov v prospech
kandidujúcich členov do VV SAZ už v prvom kole (prezident získal 76 hlasov, pričom 6 bolo
neplatných, viceprezident získal 75 hlasov a 5 bolo neplatných, M. Tótha podporilo 78
delegátov, pp. Filo 68, Pupiš 64, Illéš 57, Kollárovič a Mittermayer po 55, Lopuchovský 48)
čo svedčí o podpore doterajšej činnosti VV SAZ za 4 – ročné volebné obdobie. Ďalší kandidáti
do VV SAZ nedostali dostatočný počet hlasov - pp. Garaj 32, Hrbáček 31, T. Danáč 29
a Rusnáková 22. V súlade s platným zákonom o športe VZ SAZ zvolilo za predsedu odvolacej
komisie SAZ p. Motyčíka a jej členov pp. Hajmássyho a Kavackého. Priebeh VZ SAZ bol
pokojný, v hodnotiacich správach bolo predložené maximum informácii vo forme, s ktorou
boli delegáti spokojní a prezident SAZ vyslovil poďakovanie všetkým vrátane sekretariátu
SAZ, ktorí sa pričinili o zdarný priebeh VZ SAZ. Úlohou VV SAZ bude určiť ciele a úlohy aby
atletika na Slovensku napredovala.
*VV SAZ zobral na vedomie informáciu o hospodárení SAZ a čerpaní rozpočtu SAZ v roku
2016. Oproti správe predloženej na VZ SAZ 5.11.2016 bola zaznamenaná realizácia viacerých
rozpočtovaných platieb. Momentálny stav nevyčerpaných štátnych finančných prostriedkov
na účte SAZ je v sume cca 600 000 €, čo je oproti vlaňajšku o tomto čase výrazne lepšia
situácia a je predpoklad vyčerpania štátnych finančných prostriedkov do 10.12.2016.
*VV SAZ zobral schválil návrh kandidátov SAZ na volebné Valné zhromaždenia SOV: za člena
VV SOV prezidenta SAZ p. Korčoka a SAZ verejne podporuje p. Siekela na post prezidenta
SOV.
*VV SAZ za zobral na vedomie informáciu o zámere a návrhu koncepcie a komisií SAZ na
volebné obdobie 2016 – 2020: zámerom je zachovať doterajšie komisie s tým, že
predsedovia komisií a členovia predchádzajúceho VV SAZ, ktorí sa nedostali do zúženého
súčasného VV SAZ majú možnosť pokračovať v aktivitách. Do komisií je potrebné delegovať
členov v takom zložení, aby boli funkčné. Návrhy na zloženie, prípadne vytvorenie nových
komisií bude predložené na decembrovom zasadnutí VV SAZ.
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*VV SAZ zobral na vedomie podnety pre koncepciu 2017 – 2020, ktoré budú prerokované
v jednotlivých sekciách a budú súčasťou oponentúr plánov reprezentácie:
1. Budúcnosť slovenskej atletiky vytvorením tímu na OH v Tokiu 2020 (súčasťou projektu
pretekári do 30 rokov s predpokladom splnenia limitu, zabezpečenie pretekárov, ktorí nie sú
v zamestnaneckom pomere v NŠC, VŠC, ŠCP) a finančnou podporou trénerských kapacít.
2. Tím Matej Tóth (Spišiak, Freudenfeld)
3. Vytvoriť podmienky pre potencionálnych medailistov tímu 2020
4. Tím Šamorín 2017 (nominácia ME v krose 2016, kvalifikácia na ME v krose 2017)
5. Sekční tréneri pripravia plán rozvoja disciplín
6. Vytipovať talentovaných mládežníkov a poskytnúť im nadmernú starostlivosť
(diagnostika, regenerácia, suplementácia, ap.)
7. Pripraviť personálnu stratégiu smerom k NŠC, VŠC a osloviť ŠCP
8. Finančné zabezpečenie 2017
*VV SAZ zobral na vedomie zhodnotenie navrhovaných zmien/projektov mládeže za obdobie
2015 – 2016 a návrhy na finančné zabezpečenie a zlepšenie práce s mládežou SAZ pre roky
2016 – 2020
*VV SAZ uložil šéftrénerovi reprezentácie a mládeže uskutočniť oponentúry plánov
reprezentácie a predložiť koncepciu na rok a požiadavky za mládež dať do finančnej roviny
a predložiť ucelený finančný návrh do konca januára 2017
*VV SAZ zobral na vedomie informáciu o stave príprav M SR v cezpoľnom behu 19.9.2016
v Šamoríne. Prípravy na podujatie pokračujú v súlade s plánom. Uskutočnené podujatie
29.10. bolo testom pred samotnými M SR. Časový program môže byť mierne upravený podľa
záverečných prihlášok a počtu prihlásených pretekárov. VV SAZ akceptoval zmenu dĺžky trate
pre dorastenky na 4 km.
*VV SAZ zobral na vedomie informáciu o stave príprav vyhlásenia ankety Atlét roka 2016.
Podujatie sa uskutoční 14.12.2016 v hoteli Double tree Hilton. Súčasťou programu bude
uvedenie ďalších členov do Siene slávy SAZ.
*VV SAZ zobral na vedomie návrh na prerozdelenie „Podpory trénerom mládeže za obdobie
10 – 12/2016. V podpore figuruje 87 atletických klubov, plánované výdavky v roku 2016 je
v sume 100 000 €, podpora uhrádzaná v trojmesačných cykloch. Za štvrtý cyklus 10 –
12/2016 sú vypočítané financie na podporu v čiastke 12 620 €.
*VV SAZ zobral na vedomie prehľad záväzných termínov EA a IAAF
*Rôzne: informácia o zámere mesta Zvolen postaviť atletický štadión, 4 – resp. 6 dráhový
oval - zmena termínov na webe SAZ: Elán mítingu 28.1., OH nadeje 29.1., výškarský míting
Latka 6 miest 26.1. - informácia o vydaní publikácie „Športujeme bez anabolík“ a „Zakázané
prostriedky v bežných liekoch“ - Rada EA nominovala oficiálov SAZ na podujatia EA do
funkcie medzinárodných chodeckých rozhodcov: Zuzana Costin na EP v chôdzi 21.5.2017
v Poděbradoch, Martin Škarba na ME do 23 rokov 13.-16.7.2017 v Bydgošti – informácia o
účasti šéftrénera M. Pupiša na obhliadke miesta konania MS 2017 v Londýne, ktorá sa konala
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v dňoch 25.-27.10.2016 a trénerov SAZ na seminároch EA: p. Adlerová 28.-30.10.2016 vo
Formii (šprinty, prekážky) a p. Mereš 4.-6.11.2016 v Oslo (behy)
VV SAZ schválil:
- úpravu smernice SAZ o poplatkoch ( v časti predkontá klubov)
- žiadosti o členstvo 6 nových klubov v SAZ: Atletický krúžok pri ZŠ Radvanská 1 v Banskej
Bystrici - Atletický klub pri ZŠ Mojmírova, Zlaté Moravce - Levočské žihadla, Základná škola,
Levočská 6, Stará Ľubovňa - Klub Sokol, Základná škola s materskou školou, Školská 19,
Sokolovce - Základná škola Bratislava–Rusovce, ZŠ s materskou školou Vývojová 228,
Bratislava-Rusovce – AK Atóm Levice, Slobody 1, Levice
- podporu výstavby atletického štadióna vo Zvolene a príspevok na projektovú dokumentáciu
Termín nasledujúceho zasadnutia VV SAZ sa uskutoční 7.12.2016.
Spracovala: A. Kirnová
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