Výpis z 3. zasadnutia Výkonného výboru SAZ dňa 18.1.2017 v Bratislave.
*VV SAZ schválil doplnenie programu rokovania VV SAZ o bod: Informácia o stave príprav MS
veteránov v behu do vrchu 2.9.2017 vo Vršatci.
Organizačný výbor MS veteránov v behu do vrchu pokračuje v prípravách podujatia v súlade
s pravidlami. Technický delegát WMRA absolvoval návštevu a obhliadku trate, boli zaslané
informačné listy združeným subjektom vo WMRA a k 20.1. bude spustená oficiálna stránka
podujatia. Usporiadatelia priebežne rokujú s potencionálnymi sponzormi podujatia,
zástupcami vyššieho územného celku, lokálnou televíziou a periodikami, pripravujú zmluvu
o mediálnom partnerstve s RTVS. Plánovaný rozpočet podujatia je v sume 60 000 €.
*VV SAZ zobral na vedomie informáciu o zámere uzatvorenia Zmluvy o poskytnutí „príspevku
uznanému športu“ s MŠVVaŠ SR na rok 2017. Zámer nebol naplnený, MŠ VVaŠ SR zverejnilo
konkrétne sumy na svojom webe v piatok 13.1. neskoro popoludní: pre SAZ je to 1 858 948 €
(plus 110 000 € pre vybraných športovcov, táto položka je menej oproti roku 2016, vzhľadom
k podpore pre účastníkov OH). Uvedená suma zahŕňa všetky aktivity a podujatia SAZ,
vrátane prípadných investícií ako aj záväzkov (napr. významné podujatia vrátane ME
v cezpoľnom behu v Šamoríne, P-T-S, MMM v Košiciach, Dudinskej 50, BBL, ap.). Z platného
Zákona o športe vyplývajú ďalšie obmedzenia čerpania rozpočtu ( 15% na administratívu –
prenájom a mzdy, 15% vyčleniť pomerne na kluby podľa členskej základne pre mládež a 20%
na mládež podľa ďalších kritérií), preto je nevyhnutné stanoviť priority aktivít SAZ v záujme
optimálneho účelového využitia príspevku uznanému športu. Predpoklad podpísania zmluvy
je v priebehu januára.
*VV SAZ zobral na vedomie informáciu o čerpaní rozpočtu SAZ v roku 2016. Zo súhrnného
prehľadu čerpania rozpočtu vyplýva celkové čerpanie na úrovni 1 866 382 €. Niektoré platby
pre rok 2017 sú už zahrnuté v nákladoch roku 2016. Rok 2016 bol ukončený so stavom
vlastného účtu vo výške 123 725 €.
Bol predložený sumár predpokladaných výdavkov na rok 2017avšak z horeuvedených
dôvodov nemohol byť predložený rozpočet na rok 2017 k schváleniu. VV SAZ schválil
priebežné čerpanie nevyhnutných výdavkov SAZ na mesiace január, február 2017.
*VV SAZ zobral na vedomie vyhodnotenie slávnostného vyhlásenia ankety Atlét roka 2016.
Podujatie bolo doposiaľ v najúspešnejšom roku pre atletiku zorganizované na vysokej úrovni
a bolo hodnotené ako doteraz najvydarenejšie. Podarilo sa dohodnúť s hotelom Double Tree
by Hilton výhodnejšie podmienky prenájmu priestorov. Súčasťou programu bolo aj
vyhlasovanie víťazov Stars for Stars s finančnou podporou pre rok 2017.
O podujatie bol veľký mediálny záujem a zúčastnili sa ho významné osobnosti verejného
života a zástupcovia partnerských organizácii – prezidenti (bývalý aj súčasný) SOV a KŠZ,
zástupcovia NŠC, MŠVVaŠ SR a pod.
*VV SAZ zobral na vedomie vyhodnotenie ME v cezpoľnom behu 11.12.2016
v Chii/Taliansko. Vystúpenie slovenskej výpravy (17 bežcov a 8 oficiálov) bolo zhodnotené
ako reálne nastavenie zrkadla aktuálneho stavu bežeckých disciplín. Stanovený cieľ nebol
splnený, nikomu sa nepodarilo umiestnenie v prvej polovici štartového poľa. Početná účasť
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slovenskej výpravy dala možnosť najlepším slovenským bežcom zažiť úroveň európskej
krosovej atletiky aby sa objektívne zvážili možnosti do budúcnosti. Podľa šéftrénera sú
juniorka E. Slančíková (39. miesto z počtu 81) a muž P. Ďurec (58. miesto z 80 štartujúcich)
základom pre ME v cezpoľnom behu 2017. Zmenené pravidlá účasti trojčlenných družstiev
prispeje k výberu a podpory bežcov vyššej výkonnostnej úrovne.
S výpravou vycestovala aj 20 členná výprava zástupcov organizačného výboru ME
v cezpoľnom behu a rezortu x-bionic sphere v Šamoríne, členovia ktorej si podrobne prezreli
a odkomunikovali so zástupcami usporiadateľov a EA kľúčové oblasti organizačnej zložky.
*VV SAZ berie na vedomie informáciu o prípravách významných podujatí v r. 2017.
K jednotlivým podujatiam (ME v cezpoľnom behu, míting P-T-S) sa uskutočňujú rokovania.
Podpredseda parlamentu B. Bugár prisľúbil prevzatie patronátu nad P-T-S mítingom. Bude
potrebné aby organizačný výbor začal intenzívne pracovať na príprave. Bola vyzvaná
Trénerská rada SAZ aby zaujala postoj a predložila požiadavky na zaradenie optimálnych
disciplín do programu P-T-S. Zvažuje sa zaradenie hodu kladivom do rangu IAAF Challenge.
V súčasnosti sa rokuje so zástupcami x-bionic sphere o možnosti patronovať aj
Banskobystrickú latku 2017 s racionalizovaným vstupom SAZ.
*VV SAZ zobral na vedomie materiály : Príprava reprezentantov 2017 a Zásady fungovania
reprezentácie na rok 2017 a Návrh koncepcie reprezentácie SAZ.
Stanovené ciele na rok 2017 sú: na MS v Londýne zisk medaily, 1x umiestnenie do 8. a 1x do
10. miesta, na H ME umiestnenie pokus o zisk medaily, 1 x do 6 a 1 x do 8 miesta a na
mládežníckych podujatiach 1 medaila a 4 umiestnenia do 8. miesta. Celkový návrh
finančného zabezpečenia zatiaľ VV SAZ neschválil nakoľko nebola podpísaná zmluva s MŠ
VVa Š SR.
*VV SAZ schválil všeobecné zásady nominácie reprezentantov a limity na vrcholné podujatia
- HME v Belehrade, EP vo vrhoch v Las Palmas, MS v Londýne, ME U23 v Bydgošti, MEJ
v Grossete a MS 17 v Nairobi (zatiaľ bez EYOF a SÚ) a ukladá materiály uverejniť na webe
SAZ. VV SAZ schválil tabuľku financovania prípravy reprezentantov TOP tímu, podrobnosti
uverejnené na webe SAZ.
*VV SAZ zobral na vedomie materiály ohľadom koncepcie podpory mládežníckej atletiky pre
rok 2017, návrhy na zlepšenie činnosti mládeže, ZPM financovanie pre rok 2017 a TOP tím
mládeže.
Vzhľadom na nové podmienky financovanie a stanovené percentá prerozdelenia dotácii na
kluby podľa počtu členskej základne a podľa ďalších kritérií VV SAZ neschvaľoval predložené
návrhy financovania. VV SAZ schválil materiál Finančná podpora TOP tímu mládeže 2017
a reprezentačného trénera mládež U 16 p. Lukáša Kotalu. Ostatné podmienky budú
predmetom rokovania na februárovom zasadnutí VV SAZ.
*Bod programu Návrh organizačného poriadku SAZ nebol prerokovaný a prekladá sa na
nasledujúce zasadnutie VV SAZ.
*VV SAZ zobral na vedomie informáciu o stave príprav M SR v hale a ďalších halových
podujatí ako sú Olympijské nádeje, V 4, Elán Mítingu, na ktorom už potvrdili účasť pretekári
z Anglicka, Slovinska, Turecka, ČR a ďalších krajín.
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*VV SAZ zobral na vedomie písomný prehľad záväzných termínov EA a IAAF na I. polrok
2017.
* Boli schválení zástupcovia atlétov TOP 30 rebríčka IAAF (A. Juck – D. Velďáková, P. Průša –
M. Lomnický, V. Fedjušinová – M. Hrašnová, Armas Morales – M. Tóth)
*Na High Performance Konferencii 10.-12.3.2017 vo Viedni sa zúčastní ústredný tréner SAZ
M. Pupiš
*VV SAZ zobral na vedomie informáciu o prolongácii členskej základne pre rok 2017.
K 12.1.2017 bolo registrovaných členov v SAZ 11 024 v 136 kluboch, čo je nižší počet oproti
predchádzajúcemu roku, avšak viacero klubov je stále v procese prolongácie. Termín
prolongácie členstva sa predlžuje do 31.1.2017.
*Bol schválený predbežný termín VZ SAZ na 23.4.2017, na ktorom by mali byť na základe
požiadavky MŠ VVaŠ SR doplnené Stanovy SAZ (po predchádzajúcom schválení návrhu
Ministerstvom VVaŠ SR)
*VV SAZ schválil žiadosti o členstvo 7 nových klubov v SAZ: Atletický klub Krupina, o.z.,
- Občianske združenie Šport a zdravie v Bratislave – Sysle z Marceľovej pri ZŠ s VJM
Marcelová – Atletický klub detí pri ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda v Starej Ľubovni - Atletický
klub pri ŽŠ sv. Cyrila a Metoda v Spišskej Novej Vsi – Atletická akadémia Žilina - Bežecký klub
Poprad.
*VV SAZ schválil návrh predloženého Termínového kalendára 2017 (bez 5. kola Atletickej ligy
a zatiaľ bez M SR v behu na 10 km na ceste), vrátene doplnenia veteránskej kategórie na M
SR v behoch na ceste a do vrchu a návrh delegácie rozhodcov na H M SR (zoznam môže byť
doplnený).
*VV SAZ uložil riešiť individuálne členstvo SAZ s vypracovaním vnútorného predpisu SAZ
v súlade s platnými Stanovami SAZ
Termín nasledujúceho zasadnutia VV SAZ sa uskutoční 19.2.2017 v Bratislave.
Spracovala: A. Kirnová
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