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Zápisnica z 9. zasadnutia Výkonného výboru SAZ dňa 22.7.2017 v Šamoríne.   

 

Prítomní: pp. Korčok, Asványi, Pupiš, Lopuchovský, Gubrický, Mittermayer, Kollarovič, Malík,  

    Kirnová 

Ospravedlení: Tóth, Mračnová, Matanin, Filo, Illéš, Garaj 

                                              

Prezident SAZ p. P. Korčok na úvod privítal prítomných členov na 9. zasadnutí VV SAZ. Vyzdvihol 

mimoriadne úspešné vystúpenie výpravy SAZ ME družstiev v Tel Avive,  na ME do 23 rokov v 

Bydgošti (zisk  zlatej a striebornej  medaily J. Volkom v behu na 200, resp. 100 m a 1 x 4. miesto) 

a 6. miesto D. Danáča na MS 17.ročných  v Nairobi v hode kladivom.   

Zároveň informoval o podmienečnom zastavení činnosti M. Tótha na základe informácie IAU 

o nezrovnalostiach v jeho biologickom pase. M. Tóth požiadal o dočasné pozastavenie činnosti 

v Komisii atlétov  IAAF a o vypočutie.   K prípadu bude zasadať Disciplinárna komisia SAZ v 

polovici augusta.           

*VV SAZ zobral na vedomie informáciu o hospodárení SAZ a návrhu rozpočtu SAZ na rok 2017. 

Predbežný rozpočet  SAZ je predbežne so schodkom 36 000 €.    

SAZ disponuje rozpočtom vyše 2 miliónov €, ktorý pri množstve aktivít a organizovaní 

významných podujatí  nebude stačiť na pokrytie výdavkov, preto  je potrebné  v jednotlivých 

položkách šetriť.    

*VV SAZ zobral na vedomie návrh spôsobu rozdelenia účelových prostriedkov na šport 

mládeže medzi kluby SAZ v zmysle zmluvy s MŠVVaŠ SR. V zmysle podpísanej zmluvy s MŠ VVŠ 

SR znamená 15% účelových prostriedkov pre mládež na aktívnu členskú základňu sumu 278 

000 €, členská základňa v období 30.9.2016 -30.9.2017, podmienkou aspoň 3 štarty 

registrovaného pretekára. Úlohou SAZ bude udržať členskú základňu.  SAZ v rámci 

individuálnych športov ju má najvyššiu – 12 220 členov vo veku od 5 – 23 rokov.    

VV SAZ schválil rozdelenie 15% účelových dotácií na mládež  v zmysle zmluvy s MŠ VVŠ SR.  

Atletické kluby uplatňujúce si nárok na príslušnú čiastku  písomne potvrdia do 30. septembra 

2017, že ich registrovaní mládežníci (ročník narodenia 1994 – 2011) sú aktívnymi športovcami 

v zmysle Zákona o športe.         

*VV SAZ zobral na vedomie vyhodnotenie mítingu P-T-S 2017. Podujatie bolo pozitívne 

hodnotené po výkonnostnej aj spoločenskej stránke. Dôležitým momentom bola osobná účasť 

viceprezidenta IAAF p. Sergeja Bubku, prezidenta EA Sveina A. Hansena a ďalších športových 

osobností. Podujatia sa zúčastnilo 62 slovenských pretekárov a viacero olympionikov a 

medailistov z MS, ME.    

Bolo zaznamenané pozitívne hodnotenie zo strany médií (mediálna hodnota vyše 330 000 €), 

podujatie bolo obohatené o Finále Detskej atletiky (účasť 192 detí, náklady vo výške cca 21 

000 €  hradené Monackým konzulátom).   
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*VV SAZ zobral na vedomie vyhodnotenie M SR 2017 ml. žiakov, dorastu a dospelých.   V 

písomnom hodnotení M SR mladšieho žiactva 24.6.2017 v Trenčíne bol uvedený prehľad 

medailistov v jednotlivých disciplínach. Najúspešnejším klubom bol AFK Nové Mesto n. Váhom 

ziskom 3 titulov, pred TJ Olympia Galanta, Megy Sport Dunajská Streda, CVČ Liptovský Mikuláš 

a AO ŠG Košice, ktoré získali po 2 tituly. Dva individuálne tituly si vybojovali Tomáš Grajciarik z 

AFK Nové Mesto n. Váhom a Michaela Molnárová z AO ŠG Košice.   

   

Vo vyhodnotení M SR dorastu 10.-11.6.2017 v Dubnici n. Váhom  zaznela pochvala na adresu 

usporiadateľovi podujatia – po technickej, rozhodcovskej stránke aj ceremoniál vyhlasovania 

výsledkov. Body do bodovania klubov získalo 46 klubov, z ktorých bol najúspešnejší ŠK ŠOG 

Nitra (6-6-7 medailí), pred AC Stavbár Nitra (6-1-2) a AK Spartak Dubnica n.V. (5-7-8). Z 

prehľadu medailistov v jednotlivých disciplínach vyplýva, že najúspešnejším účastníkom sa stal 

Jakub Benda (AC Stavbár Nitra) víťazstvom v behu na 100 m, 200 m a v skoku do diaľky. Po tri 

zlaté medaily získali aj Nitrianky z ŠK ŠOG Lenka Kovačovicová a Andrea Švecová.   

VV SAZ zobral na vedomie  vyhodnotenie M SR dospelých 1.-2.7.2017. Negatívom bola kolízia 

s Českou extraligou, na ktorej boli po vzájomnej dohode  povolené štarty niektorých 

slovenských reprezentantov, za podmienky účasti aj na M SR. Objavom majstrovstiev bol 

šprintér UKBLA Šimon Bujna, ktorý získal striebornú medailu v behu na 100 m časom 10,86 a 

bol majstrom SR v behu na  200 m časom 21,75.      

*VV SAZ zobral na vedomie vyhodnotenie Medzištátneho stretnutia juniorov CZE-HUNSLOSVK 

6.7.2017 v Trnave. Po organizačnej, rozhodcovskej aj spoločenskej stránke sa usporiadateľ 

zhostil úlohy na výbornú. Účasť SAZ na tomto medzištátnom stretnutí je  považovaná za 

dôležitú z hľadiska konfrontácie so zahraničnou konkurenciou. Pozitívne bolo hodnotené aj 3. 

miesto slovenského družstva. Poradie: 1. CZE 468 b., 2. HUN 365,5 b., 3. SVK 240 b a 4. SLO 

224,5 b. Zo slovenských pretekárov si najlepšie počínali a zvíťazili vo svojej disciplíne vo vrhu 

guľou:  Adrián Baran  17,57 a Patrícia Slošárová 13,34.         

   

Z vyhodnotenia medzištátneho stretnutia dorastu CZE-HUN-SLO-SVK  16.6.2017 v Miškolci  

vyplýva, že slovenskej výprave sa nedarilo. Chlapci aj dievčatá skončili zhodne na 4. miestach 

s veľkou bodovou stratou, aj v celkovom poradí: 1. CZE 431 b., 2. HUN 371,5 b., 3. SLO 297 b a 

4. SVK 193,5 b. Slováci nezískali ani jedno individuálne víťazstvo. V behu na 200 m splnila Ema 

Zapletalová a Lenka Lenka Kovačovicová účastnícky limit na MS U 18 a oštepárka Júlia 

Hanuliaková prekonala žiacky slovenský rekord v hode oštepom výkonom 45,27 m.  

Problémom na mieste podujatia bolo ubytovanie, ktoré nezodpovedalo požadovaným 

štandardom a do budúcnosti bude potrebné pamätať pri podpisovaní kontraktov aj na 

zabezpečenie primeraného ubytovania zodpovedajúceho významu podujatia.   

*VV SAZ zobral na vedomie vyhodnotenie ME družstiev 24.-25.6.6.2017 v Tel Avive.  Plánovaný 

cieľ a ambície udržať sa v  strede štartového poľa družstiev v 2. lige bol prekonaný.  Celkové 2. 
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miesto (ziskom 306.5 bodov za víťazným Maďarsko s 372,5 bodmi, pred Lotyšskom s 298,5 

bodmi) a postup do 1. ligy bol príjemným prekvapením. Viacerí pretekári podali maximálne 

výkony a bodovali na medailových pozíciách, víťazmi v disciplíne sa stali: Ján Volko v behu na 

100 m, Iveta Putalová v behu na 400 m, zvíťazila slovenská štafeta v behu na 4x100 m. Bol 

predložený návrh odmien za postup na ME družstiev do 1. ligy v celkovej sume 7 066 € pre 

pretekárov podľa počtu získaných bodov  a navyše príspevok pre reprezentantov, ktorí nie sú 

zaradení do systému podpory SAZ.    

Pridelené finančné prostriedky možno použiť ako zápočet príspevku nákladov na Svetovú 

Univerziádu v Taipei.    

     

    

*VV SAZ zobral na vedomie vyhodnotenie ME do 23 rokov 13.-16.7.2017 v Bydgoszczi.  

Podujatia sa zúčastnilo 15 slovenských atlétov. Najúspešnejším pretekárom majstrovstiev aj 

výpravy SAZ sa ziskom zlatej medaily v behu na 200 m a striebrom v behu na 100 m stal Ján 

Volko. Výborný výkon predviedol aj Tomáš Vezselka –  4. miesto, osobný rekord a rekord SR U 

23  v trojskoku výkonom  16,56. Nesklamali výkonom ani pretekárky s dosiahnutým osobným 

rekordom - Zuzana Ďurkechová – 15. miesto v trojskoku a 22. Zuzana Ďurcová v behu na 10 

000 m. Slovensko sa ziskom 2 medailí umiestnilo v hodnotení krajín na 16. mieste spolu s 

Českou republikou, Lotyšskom a Rumunskom, v bodovom hodnotení získalo 20. pozíciu. VV 

SAZ schválil odmeny za výsledky na ME U 23 v Bygdošti finalistom a ich realizačným tímom.    

*VV SAZ zobral na vedomie vyhodnotenie MS do 17 rokov, ktoré sa konali 12.-16.7.2017 v  

Nairobi. Zo šiestich limitárov sa podujatia zúčastnili len traja: kladivár Daniel Danáč a 2 chodci 

– Ľubomír Kubiš a Daniel Kováč. Rodičia ostatných limitárov z obavy o bezpečnosť detí s 

účasťou na MS 17 nesúhlasili.     

Tabuľkovým postavením zo štartovej listiny na 16. mieste z 18 členného štartového poľa 

prekvapil výborným 6. miestom v hode kladivom D. Danáč v osobnom rekorde 68,09. Chodca 

Kováča v cieli   diskvalifikovali (po štarte stúpil na čiaru) a Kubiš skončil z 32 členného 

štartového poľa na 21. mieste.    

Podujatie bolo po organizačnej stránke dobre zorganizované, za prísnych bezpečnostných 

opatrení  a bezpečnostné obavy sa našťastie nenaplnili.     

*VV SAZ zobral na vedomie vyhodnotenie ME v behu do vrchu 8.7.2017 v Kamniku.  Najlepšie 

umiestnenie – 9. miesto zo 64 klasifikovaných žien dosiahla S. Schweigerová časom 0:55:27 

(zvíťazila Švajčiarka M. Mathys 0:49:30, na 34. mieste L. Kovalančíková, 39. Z. Ďurcová, 

družstvo SR na 7. mieste). Kategóriu mužov zo 68 klasifikovaných bežcov  vyhral Talian X. 

Chevrier časom 1:02:51, M.  Vanko – 38. miesto časom 1:11:59. V kategórii juniorov bolo 

klasifikovaných 51 pretekárov, B. Obergries skončil 38., juniorka L. Michaličková skončila 32. 

spomedzi 39 klasifikovaných bežkýň.     
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VV SAZ zobral na vedomie písomné vyhodnotenie účasti na Medzinárodnom pohári mládeže v 

behu do vrchu, ktoré sa konalo 24.-25.6.2017 v Gagliane del Capo. Podujatia sa za SAZ  

zúčastnili  3 dorastenky a 2 dorastenci. V  50 člennom  štartovom poli  dorasteniek zvíťazila  

Talianka Bartocletiová (18:45), 35. Balažoviechová (22:30), 36. Suranová 22:33) a 41.  

   

Kadlečíková (23:44), v súťaži družstiev obsadili naše dorastenky 12. miesto.  V kategórii 

dorastencov štartovalo 58 pretekárov, zvíťazil Talian Cavagna (23:37), 35.  miesto J. Marko 

(28:19) nesplnil očakávania osobného trénera a na 50. mieste skončil Dóka (30:46).         

*VV SAZ zobral na vedomie návrh nominácie na MS 4.-14.8.2017 v Londýne predložené p. 

Pupišom. Ku dňu zasadnutia VV SAZ majú  splnený limit  4 pretekári: J. Volko – 200 m, kladivár 

M. Lomnický a chodci D. Majdán a M. Czaková. Ďalší pretekári sú na čakacej listine na základe 

rebríčka IAAF: N. Lomnická, L. Slaničková, L. Beer, M. Bubeník, D. Velďáková, prípadne ďalší.    

VV SAZ schválil nomináciu na MS v Londýne:   

• atléti so splneným limitom IAAF:  J. Volko – 200 m (a 100 m ak štart akceptuje IAAF), 

M. Lomnický – hod kladivom, D. Majdán – 50 km chôdza, M. Czaková – 20 km chôdza, 

vedúci výpravy – M. Pupiš, lekár – P. Hajmássy, tréneri – N. Bendová, M. Spišiak, 

fyzioterapeuti – J. Zavacká (8.8. ju vystrieda T. Cíferský).    

• V prípade  výberu  ďalších atlétov na základe rebríčka IAAF zabezpečiť akreditáciu 

osobných trénerov.            

• Delegátov Kongresu IAAF pri MS: pp. P. Korčok, V. Gubrický a A. Kirnová   

*VV SAZ zobral na vedomie návrh zloženia komisie Detskej atletiky SAZ. Momentálne sú 

vyčlenené 2 pracovníčky na plný úväzok pre tento úsek, ktorý je potrebné usmerňovať a 

metodicky zosúladiť. Jedná sa o vekovú kategóriu 5 – 12 ročných.    

VV SAZ schválil zloženie Komisie Detskej atletiky: predseda – p. I. Čillík, členovia – pp. M. Illéš 

(tréner SAZ U 20), M. Laurenčík (tréner SAZ U18), L. Kotala (tréner SAZ U 16),  S. Švachová a D.  

Kozolková.      

*VV SAZ zobral na vedomie informáciu o stave príprav webovej stránky SAZ, registračného 
systému SAZ a súťažného softvéru Priebežne sa uskutočňujú stretnutia za účelom spustenia 
nového registračného systému.  Doterajší registračný systém sa zastavuje ku dňu 28. 7.,  
preklopenie údajov sa uskutoční v dňoch 10.-14.8. Kluby budú mať poskytnutý prístup po 
tomto termíne. Prestupy budú sprístupnené v októbrovom prestupovom období.    
Záväzné termíny EA a IAAF:     

- do 24.7. záverečné prihlášky na MS v behu do vrchu  long distance 6.8.2017 v 

Premana    

- do 24.7. záverečné prihlášky na MS 4.- 13.8.2017 v Londýne     

- do 1.9. v prípade záujmu nahlásiť požiadavky a príslušné formuláre do Kalendára 

EA – EA Permit mítingy   
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- do 1.9. nahlásiť na EA kandidátov na ocenenie trénera/trénerky a funkcionára    

- do 5. 9. nahlásiť delegátov na EA Konvenciu 12.-15.10.2017 vo Vilniuse     

- do 5.9. Záverečné menovité prihlášky na PEM juniorov, junioriek v Leirii     

- do 25.9. nahlásiť on-line na EA podklady do medzinárodného kalendára súťaží – 

M SR, mítingy SAZ 2018    

   

   

*VV SAZ schválil návrh nominácie a organizačného zabezpečenia na MS v behu do vrchu long 

distance 6.8.2017 v Premana: vedúca výpravy – Denisa Mlčochová, pretekári – Katarína 

Lovrantová, Petra Fašungová, Katarína Lamiová a Imrich Magyyár   

*VV SAZ schválil 24 člennú  nomináciu na Svetovú univerziádu 23.-30.8.2017 v Taipei: Vedúci 

výpravy atletickej časti – p. I. Čillík, tréneri – N. Bendová, R. Dubovský, D. Horská, R. Kresťanko, 

19 atléti – J. Volko, M. Bubeník, A. Bezeková,T. Veszelka, L. Mokrášová, J. Matúš,   

S. Lajčáková, T. Dunajská, V. Kaňuchová, D. Danáč, D. Černý, R. Turčáni, D. Ledecká, P. Ďurec, 

T. Kružliak, M. Úradník, J. Bottlík, J. Zmoray, Š. Bujna (príspevok atlétov - samoplatcov podľa % 

splnenia limitu v sume 150 €, 250€, 350 € alebo 450 €, rozpis v písomnom materiáli),           *VV 

SAZ schválil rozšírenie počtu pracovníkov sekretariátu SAZ o 2 nové pracovné pozície:  pre 

ekonomiku a médiá, a uložil predložiť doplnený Návrh organizačného poriadku SAZ              

Nasledujúce zasadnutia VV SAZ sa uskutoční 13. septembra 2017.        

      

Spracoval: A. Kirnová      


