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Zápisnica z 5. zasadnutia Výkonného výboru SAZ dňa 15.3.2017 v Bratislave.  

  

*VV SAZ zobral na vedomie informáciu o stave rokovania s MŠVVaŠ SR o podmienkach 

čerpania príspevku pre NŠZ na rok  2017. Športová rada pri SOV spracovala návrhy a 

odporúčania pre Sekciu športu pri MŠVVaŠ SR, kde sa odzrkadlili aj pripomienky SAZ (k 

účelovosti čerpania prostriedkov, percentuálnemu rozdeleniu, infraštruktúre, ap). Vzhľadom 

na reálnu možnosť navýšenia dotácií pre SAZ a dodatkov k zmluve s MŠ VVaŠ SR ku dňu 

zasadnutia nebol schválený rozpočet SAZ na rok 2017. Naďalej platí pracovná verzia rozpočtu 

SAZ na rok 2017.  Reálne čerpanie je v rámci schváleného návrhu v zmysle koncepcie 

reprezentácie a mládeže, výdavky spojené s účasťou na H ME , prevádzkové náklady 

sekretariátu SAZ, schválené zálohové platby a prebiehajúcu atletickú sezónu, zatiaľ bez 

čerpania podpory klubom.   

*VV SAZ zobral na vedomie vyhodnotenie H ME 1.-6.3.2017 v Belehrade. Stanovené ciele: 1x 

do 6. a 1xdo 8. miesta boli splnené. Vynikajúci úspech dosiahol Ján Volko  v behu na 60 m 

ziskom striebornej medaily, Matúš Bubeník 5. miestom v skoku do výšky  a ďalších šesť 

umiestnení do 12. miesta. Dobrým signálom je, že 11 pretekárov si zlepšilo tabuľkové 

postavenie, resp. výkon sezóny.  V celkovom hodnotení sa Slovensko delilo o 18. priečku s 

krajinami ako Taliansko, Nórsko, Turecko.     

*VV SAZ zobral na vedomie vyhodnotenie halových  MSR 2017 – v kategórii dospelých   

predložené aj v mládežníckych kategóriách. V kategórii dospelých bol zaznamenaný vo väčšine 

disciplín mierny výkonnostný progres, motiváciou bola možná nominácia víťazov jednotlivých 

disciplín na HME. Viacero atlétov vyvrátilo  fámu, že nemožno dosiahnuť kvalitné výkony v hale 

Elán – J. Volko v behu na 60 m výkonom 6,67 prekonal halový rekord SR, T. Veszelka v trojskoku 

osobný rekord 16,40,   L. Beer skoku do výšky 227 cm. K vyhodnoteniu mládežníckych H MSR 

boli predložené tabuľky s porovnaním výkonov v jednotlivých disciplínach s predchádzajúcimi 

rokmi. Celkovú výkonnosť ovplyvnila problematická zimná príprava v neadekvátnych 

podmienkach.  

*VV SAZ zobral na vedomie informáciu o stave príprav Dudinskej päťdesiatky 2017. Bolo 

konštatované, že je nižší záujem účasti zo strany pretekárov, do značnej miery ovplyvnené 

poolympijským rokom.   

Dňa 21.3.2017 sa uskutočni k Dudinskej 50 tlačová porada na pôde sekretariátu SAZ.  *VV SAZ 

zobral na vedomie vyhodnotenie účasti výpravy SAZ na EP vo vrhoch 9.-13.3.2017 v Las 

Palmas. Cieľom bolo jedno umiestnenie do 8. miesta, čo sa podarilo zásluhou P. Ženúcha  - 

celkovo 7. miesto v hode oštepom výkonom 74,30 m, P. Slošárová skončila v 14 člennom 

štartovom poli 9. výkonom 14,59. EP vo  vrhoch sa nezúčastnili  súrodenci Lomnickí, ktorí dali 

prednosť príprave na hlavnú sezónu. Z diskusie na VV SAZ vyplynula možnosť do budúcnosti 

uchádzať sa o usporiadania tohto podujatia na území SR. Súťažného poriadku Atletickej ligy 

2017.    
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*VV SAZ zobral na vedomie  informáciu o príprave VZ SAZ, ktoré sa  uskutoční 23.4.2017 v 

Banskej Bystrici s účasťou delegátov podľa schválené kľúča. Návrh Stanov SAZ je 

odkonzultovaný s hlavnou kontrolórkou športu.   

*VV SAZ zobral na vedomie prezentáciu a výber dodávateľa softvéru na atletické súťaže SAZ – 

AtletIS a Atletická kancelária prezentované p. Hrbáčkom a softvéru na atletické súťaže vyvíjané 

v súčinnosti s ČAS prezentované p. Blažejom.   

AtletIS odprezentovaný p. Hrbáčkom je športový informačný systém , ktorý vznikol približne 

pred 5 rokmi aby nahradil už nevyhovujúci  systém ESO. Skladá sa zo 4 modulov – prihlášky – 

on-line výsledky – štatistika a správa pretekov. Bola odprezentovaná činnosť celého systému,  

exporty, aplikácie, ktorých výhodou o.i je, že nemusia byť zosieťované.   

p. Blažej  odprezentoval dlhoročne  používaný systém Atletická kancelária, vyvíjaný s ČAS, 

databáza je zálohovaná v centrálnej databáze počnúc evidenciou členov, definíciou disciplín, 

kalendára, prihlášok, vytvárania priebežných tabuliek. VV SAZ zobral na vedomie obidve 

ponuky a v priebehu marca rozhodne o víťazovi.       

*VV SAZ zobral na vedomie informáciu o projekte Hľadáme nových olympionikov.  Garantom 

podujatia bude p. Floreková z Dubnice n. Váhom v spolupráci s koordinátorom krajskej 

atletiky.  Projekt bude mať úpravu niektorých disciplín oproti predchádzajúcej verzii. Jedno 

kolo bude súčasťou PTS mítingu a finálové kolo na Finále Atletickej ligy.       

*VV SAZ zobral na vedomie informáciu o uskutočnení  seminára „Mládežnícka atletika 2017“, 

ktorý sa uskutoční 26.3.2017 v Banskej Bystrici. Tréneri pp. Bendová, Kresťanko zhodnotia 

prípravu strieborného medailistu HME J. Volka a predvedú praktické ukážky šprintérskych a 

posilňovacích cvičení a techniky behu. Tréneri p. Broďáni bude mať príspevok o metodike 

prekážkového behu a p. Benčík príspevok o chôdzi najmladších vekových kategórií a 

zdokonaľovaní techniky.   

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

ktorá priamo súvisí s registráciou SAZ. Pokročilo sa v spolupráci s firmou, avšak pôvodne 

stanovený termín do 12.3. sa nepodarilo dodržať. Je pripravená testovacia verzia Membery s 

dátami, ktoré boli transformované k 31.12.2016.   Budú nasledovať 2 skúšobné týždne a 

preklopenie registrácie, pričom sa počíta s 3-dňovým preklenovacím obdobím a nasledujúca 

registrácia členov v novom systéme. Bola podaná výzva na kluby s povinnosťou dodania 

originálov zmlúv s uvedením osoby, kto bude zodpovednou osobou za klub pre registráciu a 

Membery. Za SAZ bude určená osoba z výberového konania na funkciu matrikára SAZ.   

*VV SAZ zobral na vedomie návrhy novelizácie smernice SAZ.    

    

*Rôzne/VV SAZ zobral na vedomie informáciu  o:   

• Seminári šeftrénerov a riaditeľov zväzov 10.-12.3. vo Viedni, z diskusií  vyplynulo, že 

celá Európa čelí riešeniu podobných  problémov  

• Kontrolnej návšteve EA pracovníkov sekretariátu a delegátov v dňoch  3.-4. apríla k ME 

v cezpoľnom behu 2017 v Šamoríne    



 

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  

• Porade na SAUŠ k  Svetovej univerziáde, SAZ má zatiaľ  kvótu 10 atlétov a 3 vedúcich, 
do 10.4. je potrebné nahlásiť menovitú nomináciu  aj s náhradníkmi a výkonnosťou   

• Informáciu o záväzných termínoch EA a IAAF   VV SAZ schválil:   

• žiadosti o členstvo v SAZ dvoch klubov AC Run is Fun Prešov, o.z. a AŠK Fénix Bratislava   

• účasť SAZ na MS 17 ročných v Nairobi na oficálne obdobie 10.-17.7.2017, 

predpokladom je informovaný súhlas rodičov    

• Hosťovací poriadok SAZ 2017   

• Organizačný poriadok SAZ    

• Súťažný poriadok  Atletickej ligy SAZ 2017  

  

Termín a miesto nasledujúceho zasadnutia VV SAZ bude oznámený dodatočne.     

     

Spracovala: A. Kirnová    
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