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Zápisnica zo 7. zasadnutia Výkonného výboru SAZ dňa 10.5.2017 v Bratislave.  

                                                   

*VV SAZ zobral na vedomie informáciu o Valnom zhromaždení SAZ 23.4.2017 v Banskej 

Bystrici. VZ SAZ sa po dlhšom čase konalo v jarnom termíne s vysokou účasťou delegátov. Boli 

schválené Stanovy SAZ, kritéria podpory talentovanej mládeže a systém súťaží v SAZ. Celý 

priebeh VZ SAZ aj schvaľovanie Uznesenia sa konalo v konštruktívnej atmosfére. Prekvapil 

návrh na navýšenie dotácií pre oblastné atletické zväzy, ktorý bol prijatý  a jeho naplnenie 

bude úlohou celého výkonného výboru. Do budúcnosti bude potrebné podobné navýšenia 

prerokovať vopred na zasadnutiach VV SAZ aby sa prihliadalo na riešenie požiadaviek  v rámci 

rozpočtu SAZ komplexne.   

V záujme účelného využívania zvýšených dotácii pre OAZ bude potrebné kvantifikovať 

čerpanie a stanoviť si jednotné pravidlá pre všetky OAZ, k čomu bude zvolané pracovné 

stretnutie.  

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

čerpania príspevku pre NŠZ na rok  2017. Čerpanie  rozpočtu SAZ 2017 a hospodárenie je v 

režime v súlade so schváleným návrhom VV SAZ – čerpanie nákladov nevyhnutných na činnosť 

a chod SAZ,  čerpanie na činnosť reprezentácie po podpise zmlúv, čerpanie pridelených dotácií 

na podujatia SAZ.  V zákulisí sa hovorí o iniciatíve poslaneckého návrhu rýchlej novelizácie 

zákona o športe v záujme odbúrania povinnosti percentuálneho prerozdelenia dotácií, s tým 

súvisí možná zmena členenia čerpania dotácií z MŠ VVaŠ SR.   

Predpokladá sa tiež, že budú uverejnené výzvy na významné podujatia (SAZ by sa uchádzal o 

príspevok na P-T-S,  ME v cezpoľnom behu, prípadne ďalšie), čim by bol mohol byť vyrovnaný 

schodok v rozpočte SAZ.             

Je snahou Slovenskej atletiky s.r.o. zabezpečiť financovanie veľkých podujatí , zatiaľ je to v 

štádiu rozpracovania a rokovania.    

*VV SAZ zobral na vedomie vyhodnotenie M SR v behu na 10 000 m na dráhe  mužov, žien, 

juniorov a junioriek  7.5.2017 v Kysuckom Novom Meste. Titul majstra Slovenska v kategórii 

mužov v konkurencii 16 vytrvalcov obhájil Branislav Šarkan v osobnom rekorde 31:21,82 pred 

juniorom  Matúšom Verbovským (štartovalo 8 juniorov), ktorý sa pokúšal o splnenie limitu na 

MEJ v Grossete, za ktorým výkonom 31:48,06 zaostal o 28,06 sekundy.   

V súťaži žien (štartovalo 9 bežkýň) zvíťazila Lucia Janečková výkonom 36:40,23 pred Zuzanou 

Durcovou za 36:42,02. Kategóriu junioriek (4 pretekárky) vyhrala Lucia Beláková výkonom 

38:36,98.  Pre pretrvávajúce zranenia neštartovali Katarína Pejpková-Berešová a Jozef Urban.   

Majstrovstvá boli po organizačnej stránke zvládnuté na dobrej úrovni a vo vhodnom termíne.     

*VV SAZ  schválil návrh organizačného zabezpečenia a nomináciu na EP v chôdzi 21.5.2017 v 

Poděbradoch nasledovne: 20 km muži – Matej Tóth, Milan Rízek, Dušan Majdán, Miroslav 

Úradník, 20 km ženy – Mária Czaková, Monika Hornáková, Lucia Čubáňová, 10 km juniori – 

Daniel Kováč, Ľubomír Kubiš, 10 km juniorky – Ema Hačundová, Klaudia Žárska,  vedúci 

výpravy – Matej Pupiš, technický vedúci – Matej Spišiak, tréneri – Ľuboš Machník, Peter 

Mečiar, Zdeno Medera, Jozef Pavelka, Ján Záhončík, fyzioterapeut – Denis Freudenfeld.     
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*VV SAZ zobral na vedomie informáciu o stave príprav mítingu P-T-S 17.6. 2017 v Šamoríne.   

Uskutočnila sa tlačová porada za početnej účasti médií. Bude náročné naplniť plánovaný  

rozpočet. Transpetrol ohlásil spoluúčasť na podujatí. Uskutočnilo sa rokovanie so šéfom 

Slovnaftu, do úvahy pripadá aj Tipos a ďalší sponzori.  Pripravuje sa materiál kde sa zhodnotí 

vlaňajší ročník, predstavia sa  atléti s tohtoročnou účasťou. Sú pozvaní viacerí významní hostia 

– účasť už potvrdil prezident EA p. Svein Arne Hansen, viceprezident IAAF p. Sergej Bubka   

sľúbil urobiť maximum vo svojom programe aby sa mohol zúčastniť. Vzhľadom k  tomu, že 

súčasťou P-T-S  je IAAF Challenge Permit v hode kladivom, robia sa potrebné kroky k účasti 

svetových lídrov Anity Wlodarczykovej, Pawela Fajdeka a ďalších skvelých kladivárov.  

Partnerom na oblečenie pre P-T-S míting bude Adidas  

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

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

VV SAZ písomne upresnili obaja potencionálni dodávatelia svoje ponuky. Z predloženého 

vyplýva, že cenové ponuky sú porovnateľné. Výhodnejšia z hľadiska použiteľnosti, 

aplikovateľnosti  pre slovenské kluby vyzerá byť ponuka od  p. Blažeja „Atletická kancelária“.  

Systém by mohol byť uvedený do praxe na jeseň tohto roku.  

VV SAZ po zvážení obidvoch  doplnených ponúk rozhodol a hlasovaním schválil dodávateľa 

softvéru  na atletické súťaže SAZ na 5 rokov – firmu On line system, spol. s r.o. – systém 

„Atletická kancelária“.   

*VV SAZ zobral na vedomie vyhodnotenie sústredenia reprezentačných štafiet a skokanskej 

sekcie, ktoré sa uskutočnili 28.-30.4.2017 v Banskej Bystrici.         

Sústredenia sa zúčastnilo 18 pretekárov (10 sa ospravedlnili) pod vedením trénerov pp.   

Tomáš Benko, Lukáš Kotala, Peter Žňava a Vladimír Ištván. Sústredenie  splnilo svoj účel.   

*VV SAZ zobral na vedomie informáciu o uskutočnených a plánovaných výjazdoch mládeže.  

Dňa 6.5.  sa 16 slovenských nádejných  olympionikov zúčastnilo podujatia „Olympic Hopes“ v 

Hodoníne.   Celkovo získali 11 medailových umiestnení, pričom z víťazstva sa tešili: Daniel 

Danáč v hode kladivom v osobnom rekorde 63,93 m, Dávid Labo v behu na 400 m prek. V 

osobnom rekorde 57,94 a Nikola Ganobčíková v hode diskom výkonom 31,24 m (druhá v hode 

kladivom 43,75 m).      

V najbližšom období je plánovaný výjazd 4.6. na Franz Schusterov memoriál vo Schwechate a 

26.-28.6. na Detské hry v poľskom Lowitzi.   

*VV SAZ schválil:    

- zmenu kritérií nominácie na ME v behu do vrchu/Kamnik – nominačné preteky   a M SR v 

behu do vrchu mužov, žien, juniorov a junioriek sa uskutočnia 4.6. 2017 v Kláštore pod  

Znievom “ Beh na Zniev“.         

- predsedu Komisie SAZ pre podporu regionálnych oblastných zväzov p. Garaja a poveruje 

vedením  Organizačnej komisie SAZ p.  Fila.         
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- účasť  dvoch kandidátok na TOECS level II kurz, seminár v Pravetsi (pp. Zuzana Costin a Sylvia 

Hanusová, ktoré prejavili  záujem o účasť  a majú predpoklad uspieť na skúškach).   -  žiadosť 

o členstvo v SAZ nového klubu: JUNIOR ZVOLEN pri ZŠ P. Jilemnického vo Zvolene a súhlasí 

so žiadosťou preregistrovať členov VŠC Dukla Banská Bystrica do ŠK Dukla Banská Bystrica.   

*VV SAZ zobral na vedomie informáciu o:   

- možnosti udeľovať tituly v podobe  zaslúžilých majstrov športu, majstrov športu ap.,  

Ministerstvom školstva VV Š SR,   

- ocenení SOV na 52. zasadnutí VV SOV,  

- Seminári Olympijskej solidarity SOV 9.5. a možnosti predložiť  kandidátov na štipendium  

Olympijskej solidarity s výhľadom na OH Tokyo    

- projekte Nadácie SOV „Ukáž sa“ pre talentovanú mládež a o projekte SOV pre ženy   

- pracovnom stretnutí, ktoré sa uskutoční 24.5.  k EYOF (kvóta SAZ 14  atlétov)                

- zasadnutí Komisie detskej atletiky, ktorá sa konala 22.4.2017 v Banskej  Bystrici pod 

vedením predsedu p. Ivana Čillíka. V programe mali aj riešenie prepojenia  Detskej atletiky 

so súťažnou  

- záväzných termínoch EA a IAAF  

   

Nasledujúce zasadnutia VV SAZ sa uskutoční 7.6.2017.      

     

Spracovala: A. Kirnová    
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