
Informácia z 29. zasadnutia Výkonného výboru SAZ dňa 15.4.2015 v Banskej Bystrici  
 
VV SAZ zobral na vedomie:  
* informáciu o stave  hospodárenia SAZ. Čerpanie  rozpočtu je v súlade s plánom. Zatiaľ nie je 
naplnený rozpočet v príjmovej časti cca 300 tisíc €, očakáva sa  dodatok k zmluve s MŠ VVaŠ SR, ktorý 
by mal dorovnať rozpočtovanú položku.   
*  návrh prerozdelenia finančnej  podpory na činnosť oblastným atletickým zväzom pre rok 2015 
v celkovej sume 40 000 € a schválil  princíp  prerozdelenia finančnej podpory v súlade ktorého  
jednotlivým oblastným  atletickým  zväzom prislúcha čiastka: 7 355 € pre AZB, 12 929 € pre ZsAZ, 
11 444 € pre SsAZ a 8 273 € pre VsAZ.       
* písomný  návrh a schválil prerozdelenie podpory klubom pre rok 2015 v celkovej sume 30 000 € 
rovnakým kľúčom prerozdelenia ako v roku 2014.  Najvyšší finančný príspevok po spočítaní bodov za 
výsledky 81 atletických klubov  bol pridelený ŠK ŠOG Nitra – 3347,90 €, pred AK Spartak Dubnica – 
3018,40 a VŠC Dukla Banská Bystrica – 1496,40 €, / 10. miesto Olympia Považská Bystrica -874, 50 €,  
20. miesto UMB Banská Bystrica – 413,30 €/, hranicu 30 € dosiahol na 62. mieste AK Slávia Prešov – 
32,60 € /podrobný rozpis na webe SAZ/.        
* informáciu o prestupoch v jarnom termíne 2015: bolo podaných 41 prestupov, z toho 36 
schválených, 1 podmienečne  a 4 prestupy zamietnuté 
* správu z volebného kongresu EA 11.4.2015 v Blede:  po 16 rokoch ukončil činnosť na poste  
predsedu EA p. Hansjorg Wirz. V prvom kole volieb  za účasti delegátov všetkých 50 členských zväzov 
EA zvíťazil ziskom  26 hlasov kandidát z Nórska Svein Arne Hansen, pred Francúzom Jeanom Graciom 
/19 hlasov/ a Švédom Antti Pihlakoskim /5 hlasov/.  Vo voľbách o post podpredsedov uspeli: 
Dobromír Karamarinov/BUL, Jean Gracia/FRA a Frank Hensel/GER.  
EA akceptovalo žiadosť  SAZ o udelenie EA ocenenia pre p. Ladislava Petroviča.    
Usporiadanie nasledujúceho Kongresu EA v apríli  2017 bolo pridelené Atletickému zväzu Litvy – 
mestu Vilnius.    
* vyhodnotenie M SR v chôdzi na 20 km mužov a medzištátneho stretnutia 11.4.2015 
v Poděbradoch   M SR na 20 km /zúčastnilo sa 7 slovenských pretekárov/ zvíťazil M. Tóth výkonom 
1:20:51 /splnený limit na MS 2015 a OH 2016/ pred P. Spevákom 1:26:33 a /limit na ME U23/ a P. 
Tichým 1:28:31.    
V rámci medzištátneho stretnutia vo svojej kategórii jednotlivcov zvíťazil junior M. Úradník 42:36 
/limit SAZ na MEJ a EP v chôdzi/, na druhom mieste v chôdzi na 20 km skončili M. Tóth a M. Czáková 
v osobnom rekorde 1:32:23 a limitom na MS 2015 a OH 2016. 
Výsledky v súťaži družstiev: muži  1. miesto/z 11, ženy 5./z 9, juniori 2. miesto/z 10, juniorky 8./z 9.  
* vyhodnotenie IAAF Challenge Dudinská 50 a vyhodnotenie  M SR v chôdzi 21.3.2015 v Dudinciach  
Podujatie IAAF Challenge bolo po organizačnej a spoločenskej stránke veľmi dobre zabezpečené.  
Celkovým víťazom IAAF Challengu sa stal M. Tóth tretím najlepším výkonom v histórii a v slovenskom  
rekorde 3:34:38, pred Poliakmi R. Augustinom 3:43:55 a L. Nowakom.   Kategóriu žien IAAF Challenge 
na 20 km vyhrala Talianka E.A. Giorgi  v národnom rekorde 1:26:46. 
V rámci podujatia sa uskutočnili národné majstrovstvá SR, ČR, Maďarska a Poľska.  Víťazi M SR 
v chôdzi: 50 km mužov M. Tóth, 20 km žien  M. Gáliková v slovenskom rekorde 1:31:42,  juniorov na 
10 km  M. Úradník 42:15 , junioriek na 10 km  R. Piliarová 55:09.   
*vyhodnotenie účasti na EP zimných vrhov 14.-15.3.2015 v Leirii – z výpravy SAZ dosiahli najlepšie 
umiestnenie v súťaži jednotlivcov  kladivárka  Hrašnová výkonom 69,25 a oštepár Žeňúch výkonom 
77,27, obaja na 6. mieste. 
*Informáciu o Zmluve SAZ s TESCO STORES SR, a.s. o partnerstve a spolupráci 
VV SAZ schválil:     
*  menovitú nomináciu záverečných prihlášok na EP v chôdzi 17.5.2015 v Murcii v 11 chodcov a 4 
oficiáli v zložení: vedúci výpravy – M. Pupiš, tréneri – R. Benčík, M. Spišiak, fyzioterapeut – D. 
Freudenfeld, 50 km muži – Tišťan /voľná karta/, 20 km muži – Tóth, Majdán, Spevák /Kučmín alebo 
Tichý podmienečne na základe výkonnosti/, ženy 20 km – Gáliková, Czáková, Hornáková, juniori 10 
km  – Úradník, Morvay, Černý.  



* predbežnú nomináciu - kandidátov účasti na Svetovú  univerziádu: vedúci výpravy  - I. Čillík, 7 
pretekárov – Bubeník, Putalová, Beer, Slaníčková, Czáková, Kršáková, Bezeková  /ďalšie poradie 
pretekárov v závislosti od výkonnosti – Kružliak, Turčáni, Habovštiaková, Páleník, Zmoray, Olej/.  
* užší výber 50 pretekárov /plus 13 náhradníkov/ a 13 oficiálov výpravy SAZ na Európske Olympijské 
Hry a ME družstiev 21.-22.6.2015 v Baku.      
* predbežnú prihlášku na MS 17 ročných 15.-20.7.2015 v Cali/Brazília  
* predbežnú prihlášku na MS dospelých 22.-30.8.2015 v Pekingu/Čína  
*žiadosť  Klubu bežcov a priateľov športu v Púchove za člena SAZ.   
*upravený návrh Organizačného poriadku SAZ  
*nomináciu 10 žiakov, 10 žiačok a 3 vedúcich  na Medzinárodne mládežnícke preteky 19.-24.4.2015 
v Turecku/Konya   
* rôzne: plánovaná účasť na mládežníckych mítingoch 2. mája v Tiszaujvarosi, 24. mája vo 
Schwechate, 30.-31. mája v Bielsko – Biala * kontrolná  návšteva pracovníka EA k pripravenosti 
usporiadania PEM klubov 30.  mája 2015 v Dubnici hodnotila usporiadateľa a prípravy veľmi pozitívne 
*pripravovaná Dišputa k zákonu o športe * pripravované Valné zhromaždenie  KŠZ SR *   
* na zasadnutie  VV SAZ boli prizvaní   zástupcovia atletických klubov  VŠC Dukla Banská Bystrica, 
MAC Redox Lučenec, UMB Banská Bystrica,  AK Maratón Banská Bystrica, AK Svetlošák Banská 
Bystrica a riaditeľ ŠG Banská Bystrica. 
Nasledujúce zasadnutie sa uskutoční 13.5.2015. 
Spracovala : Anna Kirnová  


