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Zápisnica zo 4. zasadnutia Výkonného výboru SAZ dňa 19.2.2017 v Bratislave.  

        

*VV SAZ schválil p. Vladimíra Gubrického vo funkcii generálneho sekretára SAZ a p. Martina 

Pupiša vo funkcii ústredného trénera SAZ na ďalšie  obdobie     

*VV SAZ zobral na vedomie informáciu o uzatvorení Zmluvy o poskytnutí „príspevku uznanému 

športu“ s MŠVVaŠ SR na rok 2017. Zmluva je podpísaná v znení s povinným % rozdelenia 

finančných prostriedkov pre SAZ v celkovej sume  1 858 948 € plus 110 000 € pre vybraných 

športovcov. Uskutočnil sa seminár k aplikácii nového zákona o športe, z diskusných príspevkov 

vyplynul nejednotný výklad a zložitá situácia ohľadom čerpania financií v súlade so zákonom.  

Bola vytvorená 17-členná Športová rada pri SOV, zložená zo zástupcov viacerých športových 

zväzov a SOV (jej predsedom je prezident SAZ p. Korčok), ktorá iniciovala na pôde MŠ VVaŠ SR 

stretnutie ohľadom vysvetlenia sporných bodov a % prerozdelenia, ktoré v praxi nemožno 

jednotne aplikovať u všetkých športov.         

VV SAZ zobral na vedomie pracovnú verziu rozpočtu SAZ na rok 2017.  VV SAZ, vzhľadom na 

nevyjasnenú situáciu ohľadom aplikácie nového zákona o športe a  čerpania financií z MŠVVaŠ 

SR,  schvaľuje čerpanie rozpočtu SAZ zatiaľ  na nevyhnutné výdavky zabezpečujúce  činnosť 

SAZ, na halové podujatia SAZ, výdavky spojené s účasťou SAZ na podujatiach EA, čerpanie 

financií v zmysle koncepcie reprezentácie a mládeže a  športovú prípravu mládeže zaradenej v 

ZPM v rámci schválenej koncepcie 2017. V roku 2017 sa schvaľuje čerpanie pridelených 

finančných prostriedkov výhradne formou refundácie vynaložených nákladov po predložení 

relevantných dokladov.  

*VV SAZ zobral na vedomie vyhodnotenie Mítingu olympijských nádejí, Elán mítingu a MSR v 

chôdzi.  Mítingu V4 a OH nádejí sa zúčastnilo približne 350 atlétov, z toho 185 slovenských v 

kategórii juniorov a dorastu, bolo zabezpečený  internetový prenos a zaznamenané množstvo 

vzhliadnutí. Tradičné podujatie Elán míting bol hodnotený pozitívne z hľadiska medzinárodnej 

účasti  (16 krajín ) aj športovej úrovne. Na škodu veci bola neúčasť viacerých slovenských 

reprezentantov. Zo zúčastnených slovenských reprezentantov viacerí dosiahli štandardné 

výkony: v behu na 60 m J. Volko 6,72, J. Matúš 6,81, A. Bezeková 7,65, v behu na 60 m prek.  

A.M. Drozda 8,52, V. Šibová 8,73, v trojskoku T. Veszelka 16,26 a v diaľke J. Velďáková 625 cm.    

Súčasťou Elán mítingu boli M SR v chôdzi všetkých vekových kategórií v počte 77 chodcov, z 

toho 6 zahraničných (Írsko, Veľká Británia, Maďarsko a Česká Republika) . Víťazi hlavných 

kategórií:  muži  – A. Kučmín, ženy – M. Czáková, juniorky – E. Hačundová, neúčasť juniorov.    

*VV SAZ zobral na vedomie vyhodnotenie Banskobystrickej latky a Latky 5 miest.       

BBL mala tradične výbornú športovú a spoločenskú úroveň.  Podarilo sa udržať kvalitu mítingu 

po organizačnej aj športovej stránke za účasti 26 športovcov (12 + 14) z 18 krajín sveta aj 

napriek vyšším očakávaniam výkonov v kategórii žien (víťazka U. Heraschenko 193 cm). V 

kategórii mužov zvíťazili vynikajúcim osobným výkonom, resp. rekordom sezóny 233 cm S. 

Bednárek/POL a D. Drouin/CAN, pričom ďalší dvaja pretekári mali výkon 231 cm a ďalší štyria 

228 cm (vrátane Lukáša Beera). Podarilo sa zvýšiť kapacitu hľadiska o 250 miest na 1100, bola 

zabezpečená mediálna podpora: priamy prenos RTVS 2, internetový prenos TV  



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  

 

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  

  
  

  

Eso, a bol zaznamenaný veľký počet vzhliadnutí hlavného programu (3261) aj mládežníckeho 

programu (746).   

*VV SAZ sa zaoberal stavom  príprav Dudinskej päťdesiatky 2017.    

*VV SAZ schválil organizačné zabezpečenie a nomináciu na EP vo vrhoch 11.-12.3.2017 v Las 

Palmas: technický vedúci výpravy  - P. Pankúch, tréneri – J. Hanušovský, J. Párička, atléti – hod 

oštepom P. Ženúch a M. Slezák U23, vrh guľou M. Olej a P. Slošárová U23.    

*VV SAZ schválil po zakomponovaní pripomienok Koncepciu reprezentácie SAZ pre rok 2017.                      

*VV SAZ po zapracovaní pripomienok schválil Návrh koncepcie mládeže SAZ v roku 2017 a 

čerpanie financií na prípravu pretekárov zaradených do ZPM.   

*VV SAZ zobral na vedomie informáciu o zavedení registračného systému Membery v SAZ.  

Dohoda so správcovskou firmou je taká, že po halovej sezóne budú všetky údaje z registrácie 

SAZ naexportované do Membery, nový registračný systém by mal fungovať od 15.3.2017. V 

každom atletickom klube bude štatutárnym zástupcom klubu poverený správca systému 

zodpovedný za jeho spravovanie. V súvislosti s novým systémom registrácie bude potrebné 

vytvoriť funkciu matrikára SAZ, na ktorú bude vypísané výberové konanie.   

*VV SAZ schválil smernice:  *Smernicu SAZ 1/2017 Disciplinárny poriadok SAZ *Smernicu SAZ 

2/2017 o športových odborníkoch SAZ *Smernicu SAZ 3/2017 o poplatkoch SAZ *Smernicu SAZ 

4/2017 o slovenských rekordoch a najlepších výkonoch *Smernicu SAZ 5/2017 Prestupový 

poriadok SAZ  

*VV SAZ zobral na vedomie informáciu  o prihláške Komisie veteránov SAZ na halové MS 

veteránov 19.-25.3.2017 v Daegu (zúčastní sa 7 atlétov: Miroslav Bajner, Jozef Vašina/skok o 

žrdi –  Milan Beliansky/60 m, 60 m prek., skok do diaľky a 5-boj - Jiří Koukal/vrh guľou,hod  

kladivom, hod bremenom – Jozefa Lišková/60 m a skok do diaľky – Eva Poláková/hod             

diskom – Vladimír Výbošťok/60 m a 200 m)    

* VV SAZ schválil žiadosti o členstvo 9 nových klubov v SAZ:  ZŠ s MŠ Vlachovo -                          – 

ŠPORTKLUB Dobrá Niva, o.z. – ZŠ Dolný Smokovec –ŠAK športový atletický                        klub 

Komárno – Atletický športový klub Nad medzou v Spišskej Novej Vsi –                        Aktívne 

vykopávky  v Prievidzi – ATLETIKA Dubnica nad Váhom – „Bežíme pre radosť“ v Spišskej Novej 

Vsi  a klub  OSA – ŠPORTOVÁ AKADÉMIA, o.z v Dubnici nad Váhom.   *VV SAZ schválil návrh 

organizačného zabezpečenia a nomináciu na HME  1.-6.3.2017 v Belehrade v zložení: Pretekári 

so splneným limitom – 60 m J. Volko, A. Bezeková, 400 m I. Putalová, 800 m J. Repčík, M. Talán, 

skok do diaľky J. Velďáková, trojskok D. Velďáková, T.  

Veszelka, skok do výšky M. Beer, M. Bubeník, pretekári bez splneného limitu – 400 m D. Danáč, 

800 m A. Štuková, 60 m prek. S. Lajčáková, vrh guľou M. Olej, na základe výberu EA – 5boj L. 

Slaničková, oficiáli/vedúci výpravy -  p. Pupiš, tréneri výpravy – pp. M. Bercel, N. Bendová, R. 
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Dubovský, T. Danáč, M. Lopuchovský, lekár – MUdr. P. Urban, fyzioterapeut – T. Cíferský, 

osobní tréneri mimo výpravy s akreditáciou – pp. M. Škvarka, J. Párička, P. Žňava, Š.  

Mereš a F. Ptáčnik.   

Stanovené ciele na HME 2017 sú:  1 x do 6.,  1 x do 8. miesta a pokus o zisk medaily Predbežný 

termín nasledujúceho zasadnutia VV SAZ je 15.3.2017.  

  

Spracovala: A. Kirnová   

 


