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Zápisnica zo 6. zasadnutia Výkonného výboru SAZ dňa 12.4.2017 v Bratislave. 

   

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

čerpania príspevku pre NŠZ na rok  2017. Predpokladá sa, že bude schválená novelizácia 

Zákona o športe po jej predložení do Národnej rady a predbežným opatrením by sa mali 

presunúť niektoré povinnosti súvisiace s prerozdeľovaním financií na budúci rok. Očakáva sa 

pridelenie financií na medzinárodné podujatia a zverejnenie príslušných výziev, ku ktorým 

budú stanovené transparentné pravidlá.    Čerpanie rozpočtu SAZ 2017 je v súlade so 

schváleným návrhom VV SAZ – čerpanie nákladov nevyhnutných na činnosť a chod SAZ a 

čerpanie na činnosť reprezentácie po podpise zmlúv. Predpoklad návrhu rozpočtu po 

jednotlivých položkách je predložiť na májovom zasadnutí VV SAZ.          

*VV SAZ zobral na vedomie vyhodnotenie M SR v maratóne mužov a žien 2.4.2017 v Bratislave.  

V kategórii mužov pretekalo 33 bežcov, víťazom v kategórii jednotlivcov ČSOB aj M SR sa stal 

Jozef Urban časom 2:29:44, v kategórii družstiev zvíťazil klub TJ Obal servis Košice (Urban, 

Mockovčiak, Stohl/Balogh).     

V kategórii žien štartovalo 5 žien, ČSOB maratón vyhrala Češka Michaela Mertlová, víťazkou M 

SR (celkovo v poradí ČSOB na 3. mieste) sa stala Sylvia Šebestian výkonom 3:05:01.   

Z uvedeného vyplýva trend zmenšujúceho sa počtu účastníkov aj pokles výkonnosti 

medailistov. Trend „rotujúcich“ MSR v maratóne sa neosvedčil a do budúcnosti tréneri 

bežeckej sekcie budú navrhovať jesenný termín M SR pri MMM v Košiciach.    

Súčasťou podujatia boli ďalšie sprievodné akcie: v piatok sa konalo finále „Bavme deti 

športom“ pod projektom „Detská atletika“,  slávnostné vyhlásenie 2. ročníka  „Running gala“, 

pod patronátom SAZ        

*VV SAZ zobral na vedomie vyhodnotenie Dudinskej päťdesiatky 2017. Podujatie bolo po 

organizačnej stránke dobre zabezpečené za účasti kvalitnej svetovej špičky.  Zo slovenskej 

špičky chýbali viacerí reprezentanti vrátane M. Tótha a pre zranenie aj A. Kučmína. Majstrom 

SR na 50 km sa stal D. Majdán pred P. Tichým, tretí štartujúci M. Tišťan bol diskvalifikovaný. 

Veľkým problémom bol nízky počet štartujúcich slovenských pretekárov v jednotlivých 

kategóriách, s výnimkou najmladších kategórií. Bolo konštatované, že je nedostatok 

chodeckých pretekárov vekovej kategórie 19 – 22 rokov aj  23 – 30 rokov, čo sa týka 

potencionálnej špecializácie na 50 km.    

Pozitívom boli splnené kritéria na vrcholné podujatia:  M. Rízek na 20 km, E. Hačundová a K.   

Žárska na 10 km  na EP Poděbrady, D. Černý na ME U 23 Bydgošť a Ľ. Kubiš na MS 17 Nairobi.       

*VV SAZ zobral na vedomie informáciu o zabezpečení výpravy na EP v chôdzi 2017 v 

Poděbradoch. Predbežné prihlášky boli poslané na počet 7 oficiálov a 13 chodcov. Viacerí 

pretekári majú splnené limity, očakáva sa splnenie nominačných kritérií ďalšími pretekármi na 

M SR 22.4. v Borskom Mikuláši. Bolo poukázané  na kritický stav v kategórii juniorov. Záverečný 

termín prihlášok je do 11.5.  Výprava cestuje autobusom, odchod je  20.5. a návrat 22.5.        
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*VV SAZ zobral na vedomie informáciu o príprave Valného zhromaždenia SAZ 23.4. 2017 v 

Banskej Bystrici. VV SAZ po zapracovaní pripomienok členov VV SAZ a prítomných na zasadnutí 

schválil doplnené návrhy: Programu VZ SAZ 2017, upravených Stanov SAZ (vyplývajúcich z 

platného Zákona o športe),  Rokovacieho poriadku VZ SAZ, Kritéria podpory a rozvoja 

talentovaných športovcov v mládežníckych kategóriách a Štruktúru súťaží SAZ.   *VV SAZ zobral 

na vedomie informáciu o stave príprav mítingu P-T-S, ktorý sa uskutoční 17.6. 2017 v Šamoríne. 

Predpokladaný rozpočet na podujatie je v sume 220 000 €. Bude zabezpečený televízny prenos 

hlavného programu v čase medzi 15. – 17. hodinou, ktorého súčasťou je IAAF Challenge v hode 

kladivom a memoriál Evy Šuranovej v skoku do diaľky.  Do predprogramu bude zaradená 

sprievodná akcia „Detská atletika“ a  štafetové behy. Podrobnosti k podujatiu, disciplíny sú 

uverejnené na webe P-T-S.sk. Záštitu nad podujatím prevzal podpredseda Parlamentu SR p. B. 

Bugár.   

*VV SAZ zobral na vedomie  informáciu o stave príprav EXCH Šamorín 2017 a site-visit EA   

predložené. V dňoch 3.-4.4. sa uskutočnila obhliadka miesta konania ME v cezpoľnom behu v 

Šamoríne za účasti: organizačného delegáta EA p. Varhaníka, technického delegáta EA p. 

Ambrožiča, poverených pracovníkov sekretariátu EA:  pp. Brunnová, Glacierová, Daničičová, 

Schrurs a  25 zástupcov organizačného výboru majstrovstiev. Počas obhliadky bola 

odprezentovaná dobrá pripravenosť za  jednotlivé organizačné zložky a oblasti (média, 

logistika, transport, trať, ap.), z čoho vyplynuli ďalšie dôležité úlohy, vrátane naplnenia 

rozpočtu.      

*VV SAZ zobral na vedomie informáciu o prestupoch v jarnom prestupovom termíne 2017.    V 

stanovenom termíne 1.-16.3.2017 bolo ohlásených 39 prestupov, z toho neboli prerokované 

2 žiadosti (N. Čorbová nie je členkou SAZ, M. Hegedűs nie je registrovaný ako  pretekár) a 4 

žiadosti neboli schválené (3 pre nesúhlas materského oddielu, 1 neuhradený poplatok – 

výchovné). VV SAZ schválil  predložený návrh: 33 schválených žiadosti o prestup.  VV SAZ zobral 

na vedomie  informáciu o novom pracovníkovi Se-SAZ: p. Matúš Kompas na funkciu matrikára 

SAZ, s nástupom od 24.4.2017, ktorý bude mať v pracovnej agende o.i. aj prestupy, hosťovania.        

*VV SAZ zobral na vedomie informáciu o výbere dodávateľa softvéru na atletické súťaže SAZ   

Po prezentácii obidvoch softvérov (pp. Hrbáček, Blažej) na predchádzajúcom zasadnutí VV SAZ 

sa členovia VV SAZ vyjadrili ku kladom a záporom obidvoch systémov. Dodávatelia boli vyzvaní 

k predloženiu  upravenej cenovej ponuku, následne bude dodávateľ softvéru  elektronickým 

hlasovaním schválený.      

*VV SAZ zobral na vedomie pracovný návrh Atletických súťaží 2017.  VV SAZ schválil súťažný 

poriadok Atletickej ligy 2017 a po doplnení chýbajúcich údajov do  Atletických súťaží 2017 budú 

tieto v elektronickom hlasovaní predložené k schváleniu a brožúra zadaná do tlače.    *VV SAZ 

zobral na vedomie vyhodnotenie seminára mládežníckych trénerov 26.3.2017 v Banskej 

Bystrici. Seminára sa zúčastnilo 68 mládežníckych trénerov. Prednášateľmi boli p. J. Broďáni – 

metodika prekážkového behu, pp. N. Bendová, R. Kresťanko – zhodnotenie prípravy a ukážky 
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cvičení a techniky behu J. Volka, p. J. Benčík – technika športovej chôdze najmladších vekových 

kategórií. Pozitívne bola hodnotená praktická stránka  a výcvikové postupy v uvedených 

disciplínach.        

*VV SAZ zobral na vedomie informáciu o stave zavedenia registračného systému Membery v 

SAZ,  ktorá priamo súvisí s registráciou SAZ.  Pracovná skupina sa opätovne stretla 10.4.,  

program je v stave rozpracovania. Po nástupe nového pracovníka SAZ – matrikára sa budú 

cibriť jednotlivé postupy, aby v priebehu mája bol použitý a pokračoval v aplikácii súborov ako 

sú prestupy, hosťovania ap. Postupne sa prepracuje celá databáza, s predpokladom aby v čase 

15.7. – 15.8.2017 prešla aj registrácia SAZ pod Membery systém.      

*VV SAZ schválil žiadosti o členstvo v SAZ dvoch nových klubov: Klub Spartak Medzev a 

Športový klub Beluša.    * Rôzne    

Prezident SAZ p.  Korčok vyslovil gratuláciu k úspešnému vystúpeniu slovenských atlétov na 

MS veteránov  v Daegu a zisku 7 medailí a informoval o zmenách na poste riaditeľov VŠC Dukla 

Banská Bystrica (p. Galoviča  vystriedal p. R. Benčík, je avízované aj vymenovanie vedúceho 

oddelenia za atletiku) a v NŠC (p. M. Pavlíka vystriedal p. B. Čavajda), časté striedanie na týchto 

vedúcich pozíciách  považuje za zlý signál pre šport    

*VV SAZ zobral na vedomie informáciu  o školení rozhodcov II. Stupňa v Dubnici – účasť 20 

frekventantov     

*VV SAZ zobral na vedomie informáciu o pokračovaní projektu Hľadáme nových   

olympionikov, disciplíny  60 m, 600 m (žiačky), 1000 m (žiaci)    

*VV SAZ zobral na vedomie informáciu o zrušení PEM klubov A skupiny v Mersine (VŠC Dukla 

BB ženy)    

*VV SAZ v súlade s dlhodobým plánovaním potvrdzuje záujme usporiadať  EP vo vrhoch v marci 

v  roku  2019    

*VV SAZ schválil predbežné prihlášky a návrh nominácie vedúcich/technických vedúcich na 

vrcholné podujatia EA, IAAF 2017:     

     

• MEJ v Grossete/ITA: 12 atlétov a 8 oficiálov, vedúci výpravy p. Illéš    

• ME do 23 rokov v Bydgošti/POL: 13 atlétov a 9 oficiálov, vedúci výpravy p. Pupiš     

• ME družstiev v Tel Avive/ISR:  50 atlétov a 13 oficiálov, vedúci výpravy p. Korčok, 

technický vedúci p. Pupiš    

• ME družstiev vo viacbojoch v Monzone/ESP:  2 ženy a 2 oficiáli, vedúci výpravy p. 

Ptáčnik     

• EP v behu na 10 000 m v Minsku/BLR: 2 atléti a 2 oficiáli (vedúci sa určí dodatočne)     

• MS v Londýne/GBR: 14 atlétov a 11 oficiálov, vedúci výpravy p. Pupiš   

• Delegátov SAZ na Kongres a konferenciu IAAF pri MS 2017 v Londýne: pp. Korčok, 

Gubrický, Kirnová       
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• ME v behu do vrchu v Kamniku/SLO: 6 bežcov a 2 oficiáli, vedúci výpravy p. P. Kováč    

• MS 17 ročných v Nairobi/KEN: 8 atlétov a 6 oficiálov, vedúci výpravy p. Mittermayer   

• MS IAU 24 hodinovka v Belfaste/IRL:  3 bežci a 2 oficiáli, vedúci výpravy p. Michalík    

• EP v chôdzi v Poděbradoch, vedúci výpravy p. Pupiš, technický vedúci p. Spišiak     

• SP v behu do vrchu 17 ročných, vedúci výpravy p. Petro    

• EYOF, vedúci výpravy p. Kotala      

• ME v cezpoľnom behu v Šamoríne, vedúci výpravy p. Pupiš   

• Vedúci výpravy na Svetovú Univerziádu sa určí dodatočne    

   

Nasledujúce zasadnutia VV SAZ sa uskutoční 12.5. 2017.       

      

Spracovala: A. Kirnová      
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