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NAŠE AKTIVITY, ALEBO ČÍM SME V UPLYNULOM ROKU PRISPELI K NAPREDOVANIU NÁŠHO ŠPORTU



V Pekingu získal Matej Tóth historicky prvý titul majstra sveta pre Slovensko v ére samostatnosti. Aj vďaka jeho 
umiesteniu sme skončili v medailovej bilancii najvyššie v histórii – na 15. mieste. V bodovaní krajín skončilo 
Slovensko s 9 bodmi za Tóthovo prvé a Lomnického ôsme miesto) na 37. priečke z 207 krajín. 

Na marcových halových ME v Prahe štartovala rekordná 27-členná výprava, prvýkrát v histórii dostali vo väčšine 
disciplín „motivačnú“ šancu štartu majstri SR. Najlepšie umiestenie získala pre výpravu Iveta Putalová, ktorá bola 
štvrtá vo finále na 400 m.

Slovensko získalo medaily aj na ďalších vrcholných podujatiach: výškar Matúš Bubeník bral striebro na Svetovej 
univerziáde v Kwangdžu, Matej Tóth v chodeckom EP v Murcii na 20 km a štafeta chlapcov na 4 x 100 m Baran, 
Benda, Rigász, Žilavý bola na EYOF v Tbilisi bronzová.

Slovensko obsadilo všetky letné vrcholné podujatia (MS, MS do 17 rokov, ME do 23 rokov, MEJ, EYOF, SU, 
EP v chôdzi, zimný EP vo vrhoch). V rámci dlhodobej podpory dlhých behov umožnil SAZ najlepším štart na 
EP 2015 v behu na 10 000 m (dvaja účastníci) a na ME 2015 v krose (sedem účastníkov).

Atletická liga má za sebou úspešný II. ročník, v mužskej súťaži štartovalo osem (víťaz AC Stavbár Nitra) a v ženskej 
sedem tímov (víťaz VŠC Dukla B. Bystrica). V piatich kolách vrátane finále štartovalo dovedna 1152 pretekárov, 
čo je priemer 230,4 na kolo. SAZ rozdelil v lige odmeny pretekárom z 23 slovenských klubov v hodnote 15 500 €, 
ligové tímy dostali za cestovné náklady dovedna 16 000 €.

SAZ usporiadal v Trnave medzištátne stretnutie dorastu Česko – Maďarsko – Slovinsko – Slovensko. 

SAZ sa podieľal alebo podporil (aj finančne) nasledovné medzinárodné podujatia na Slovensku: halový míting Elán 
v Bratislave, halové preteky krajín V4 pre mládež, Banskobystrická latka (štatút EA Permit), Dudinská päťdesiatka 
v chôdzi (súčasť IAAF Race Walking Challenge), ČSOB Bratislava Marathon, EP klubov v Dubnici nad Váhom 
(B-kategória), MMM v Košiciach.

Slovenské žiacke výbery štartovali na medzištátnom päťstretnutí v Břeclavi, SAZ obsadil aj viaceré medzinárodné 
mládežnícke podujatia – 45. ročník Memoriálu F. Schustera vo Schwechate, preteky Olympijských nádejí 
v poľskom Bielsko-Biala, medzinárodné Detské hry v tureckej Konyi a na medzinárodných Detských atletických 
hrách vo Varšave.

SAZ v spolupráci so spoločnosťou Tesco rozbehol projekty Detská atletika (Kid´s Athletics) a Tesco beh pre život.

Do Detskej atletiky sa celkovo zapojilo 5 759 detí zo škôl a atletických krúžkov na celom Slovensku, pričom 
v rámci Tesco behu pre život si Detskú atletiku vyskúšalo 1 985 školákov. Tesco beh pre život v ôsmich krajských 
mestách dostal do pohybu v roku 2015 až 16 388 ľudí, najviac štartovalo v Bratislave (2 992), Prešove (2 889) 
a v Banskej Bystrici (2 321). Jeho súčasťou bola Juniorská maratónska štafeta.
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Pokračovali sme v organizovaní súťaží Hľadáme nových olympionikov v behoch chlapcov na 1 000 a dievčat 
na 600 m a tiež Hľadáme najrýchlejšieho slovenského chlapca a dievča v behu na 60 m pre atletické nádeje 
narodené v roku 2002 a mladšie.

V základných kolách sa do súťaže Hľadáme nových olympionikov zapojilo 1 882 detí zo 73 škôl, do súťaže Hľadáme 
najrýchlejšieho slovenského chlapca a dievča 1 872 detí zo 73 škôl. Finále sa uskutočnilo v rámci finále atletickej 
ligy v Banskej Bystrici, kam postúpili najlepší traja v každej disciplíne z krajských kôl, vo finále súťažilo dovedna 
80 detí.

Pokračoval projekt podpory rozvoja atletických prípraviek vrámci športových klubov vo vekovej kategórií 
od 4 do 10 rokov. V súčasnosti pracuje s touto vekovou kategóriou 24 atletických škôlok. V rámci tohto projektu 
SAZ zorganizoval korešpondenčnú súťaž, do jarného kola sa zapojilo 250 detí.

Po dvoch rokoch (školských) sa podarilo obnoviť úspešné a populárne podujatie Zo školských lavíc do haly Elán, 
ktoré už dlhé roky organizuje v Bratislave Imrich Ozorák. V úvodnom kole v októbri štartovalo až 360 školákov!

V rámci projektu rozširovania členskej základne sme nadviazali spoluprácu s najväčšími slovenskými bežeckými 
podujatiami, od ktorej si sľubujeme nárast členskej základne. 

Počet registrovaných členov SAZ vzrástol o 1 969 (!) z 5 726 v roku 2014 na 7 695 v roku 2015. Počet klubov 
vzrástol z 95 na 112, čiže o 17.

Pokračovali sme už tretí rok vo vydávaní štvrťročníka Slovenská atletika, ktorý editujú a pripravujú novinári 
Marián Šimo a Gabriel Bogdányi.

Vydali sme tradične „Atletickú ročenku 2014“ a takisto cennú publikáciu „Historické tabuľky Slovenska“ z dielne 
známych štatistikov SAZ Jána Mutkoviča a Františka Tótha.

S podporou SAZ došlo aj k vydaniu publikácie „Slovenskí atletickí lídri a vekové tabuľky mládeže“, ktorú pripravil 
popredný slovenský štatistik Marián Kalabus.

K MS v Pekingu a halovým ME v Prahe vydal SAZ informačný bulletin s profilmi našich atlétov v elektronickej 
i tlačenej forme, bulletiny v elektronickej forme vznikli aj k MS do 17 rokov, MEJ a ME do 23 rokov.

SAZ v rámci propagácie pravidelne organizoval tlačové besedy pre médiá pred významnými podujatiami i po nich 
za veľkej účasti novinárov.

Pokračovala mediálna spolupráca s tlačovou agentúrou SITA, ktorej aktuálne a obšírne spravodajstvo zapĺňalo 
internetovú stránku SAZ. Dôležitá bola znova spolupráca s denníkom Šport, v ktorom sú mediálne výstupy 
z atletiky takmer na dennej báze a nasledujú hneď za trojicou najsilnejších športov futbal, hokej a tenis. Práve 
výstupy v médiách sú jednou z dôležitých súčastí určovania štátnej dotácie pre jednotlivé športy.

Internetovú stránku SAZ obohacuje profesionálne spracované videospravodajstvo z dielne spolupracovníka zväzu 
Mária Porubca, SAZ v rámci propagácie atletiky spolupracuje aj s renomovaným fotografom Pavlom Uhrinom 
(www.fotosport.sk).

V decembri 2014 sa na slávnosti Atlét roka v Bratislave zúčastnil viceprezident IAAF a vtedajší kandidát 
na prezidenta IAAF Sergej Bubka, predseda NR SR Peter Pellegrini a zástupcovia partnerských atletických zväzov 
z Maďarska a Rakúska.

Na tohtoročnú slávnosť Atlét roka 2015 prijal pozvanie novozvolený prezident Európskej atletiky (EA) Svein Arne Hansen.

Vedenie SAZ sa zúčastnilo na aprílovom kongrese EA v slovinskom Blede, na kongrese IAAF v Pekingu 
a na mimoriadnom kongrese a kalendárnej konferencii EA v Lausanne.

Predseda SAZ Peter Korčok pôsobí vo výkonnom výbore Slovenského olympijského výboru, kde obhajuje aj 
záujmy slovenskej atletiky.

Slovensko má zastúpenie v komisiách športovcov v dôležitých organizáciách: Matej Tóth pôsobí v IAAF a SOV, 
Dana Velďáková v EA. Medzinárodná sekretárka SAZ Anna Kirnová je členka subkomisie EA pre rozvoj atletiky.

Pre lepší kontakt s regiónmi sa viacero zasadnutí VV SAZ v roku 2015 uskutočnilo mimo Bratislavy, rokovali sme 
v Banskej Bystrici, Košiciach, Malom Lapáši pri Nitre, Trnave, Vysokých Tatrách a Šamoríne.

Slovensko (Elemenst Resort v Čilistove pri Šamoríne) úspešne kandidovalo na usporiadanie 24. majstrovstiev 
Európy v krose v roku 2017, kontinentálny atletický šampionát sa u nás uskutoční prvý raz v histórii.

Na základe návrhu SAZ dostali ocenenie Európskej atletiky (EA) Ladislav Petrovič za celoživotný prínos pre  
atletiku, Dušan Valent a Juraj Benčík dostali ocenenie EA za celoživotnú trénerskú činnosť.  

Marketingová spoločnosť zväzu, Slovenská atletika, s. r. o., bola v roku 2014 zisková. Náklady predstavovali 
14 736,67 €, výnosy 16 842,23 €, čo predstavuje hospodársky zisk 2 105,56 €.

V roku 2015 Slovenská atletika, s. r. o., podpísala trojročnú rámcovú zmluvu o spolupráci s TESCO STORES SR, a. s., 
na základe ktorej daruje Nadácia Tesco každoročne 80 000 € na nákup športových pomôcok.

Vďaka marketingovému partnerovi, firme ORTOTECH, spol. s r. o., boli uhradené náklady spojené s privítaním 
majstra sveta v chôdzi Mateja Tótha v Banskej Bystrici vo výške 4 500 €, pričom marketingový partner platil 
priamo aj ďalšie náklady s tým spojené.

Výťažok zo štartovného z Tesco behu pre život 2015 vo výške 49 484,09 € venovala Nadácia Tesco Slovenskej 
atletike, s. r. o., pričom z tejto sumy boli hradené športové tábory pre 260 detí z detských domovov.

Príjmy v rozpočte SAZ v roku 2014 boli 1 201 262 € (plus k tomu počiatočný stav na účte 140 654 €), výdavky 
1 243 856 €. Predpokladané príjmy v roku 2015 sú 1 530 890 € (plus k tomu počiatočný stav na účte 105 458 €), 
plánované sú výdavky 1 612 720 €. Oba rozpočty sú prebytkové.
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SAZ už druhý rok v rade rozdelil medzi kluby dotáciu vo výške 30 000 € (takmer 904 000 Sk), nárok na finančný 
príspevok získalo 62 klubov, sumy sa pohybovali od 32,60 € do 3 347,90 €.

Vďaka úspechom pretekárov, práci a aktivite vedenia zväzu, trénerov a vďaka činnosti klubov získal SAZ v roku 
2015 rekordnú štátnu dotáciu vo výške 1 415 090 €.

Zabezpečili a zafinancovali sme projektovú dokumentáciu pre nový 400-metrový ovál v Kysuckom Novom Meste, 
ktorý je jedenásty slovenský s umelým povrchom.

V Top tíme SAZ pre OH v Riu bolo zaradených v roku 2015 osem atlétov, na ich prípravu poskytol zväz celkovo 
sumu 16 000 € (každému po 2 000). 

V mládežníckych kategóriách SAZ v projekte zväzovej prípravy mládeže (ZPM) finančne podporil dovedna 
102 pretekárov (z nich bolo 53 v A-kategórii ZPM s vyššou podporou) celkovou sumou 56 000 €.

Športové triedy a prípravky ZPM podporil SAZ sumou 52 000 €, z toho polovicu (26 000 €) tvorili odmeny pre trénerov.

Priame odmeny za svoju prácu (okrem platených sekčných a reprezentačných trénerov) dostalo 77 trénerov 
v celkovej výške 56 950 €.

Zväz v rámci skvalitňovania materiálno-technického zabezpečenia rozpočtoval SAZ 15 000 € na doplnenie 
vybavenia štadiónov. Na každý zodpovedajúci štadión bolo alokovaných 1 500 € podľa individuálnych potrieb.

Tretíkrát sme organizovali a financovali spoločné úvodné sústredenie reprezentantov všetkých kategórií v hoteli 
FIS na Štrbskom Plese, na ktorom sa zúčastnilo 77 pretekárov.
 

SAZ tak ako na prelome rokov 2014 / 2015 aj teraz plánuje zrealizovať osem školení „Bežecký poradca“ a plus 
k tomu školenie trénerov.

Zástupcovia zväzu a klubov sa zúčastnili na mládežníckej svetovej trénerskej konferencii v Dauhe, na trénerskej 
konferencii so zameraním na šprinty a prekážky v Birminghame, na konferencii o systéme fungovania klubov 
a mládežníckej atletike vo Frankfurte n/M., na workshope Safety & Quality Standards for Road Races v Paríži.

Šéftréner SAZ sa zúčastnil na kontrolnom dni k ME 2016 v Amsterdame a spolu s Matejom Tóthom a jeho koučom 
Matejom Spišiakom absolvoval informatívno-tréningový pobyt v dejisku OH 2016 v Riu de Janeiro. 

Vo Vysokých Tatrách sa uskutočnili dva semináre pre športovcov – antidopingový (lektor M. Motyčík) 
a o princípoch rozcvičenia (lektor D. Freudenfeld).

Komisii rozhodcov sa podarilo získať akreditáciu ministerstva školstva pre vykonávanie školení rozhodcov atletiky 
na obdobie 5 rokov, pripravuje sa vydanie slovenskej verzie pravidiel atletiky na roky 2016 / 2017, uskutočnilo sa 
jedno školenie rozhodcov 2. kvalifikačného stupňa, dve školenia rozhodcov 1. kvalifikačného stupňa a školenie 
rozhodcov pre meranie a váženie náčinia.

Trénerská komisia získala pre SAZ akreditáciu ministerstva školstva na vykonávanie školení trénerov atletiky 
I. – III. kvalifikačného stupňa. Akreditácia je platná do roku 2020.
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