
 
 

Informácia z  30. zasadnutia Výkonného výboru SAZ dňa 13.5.2015 v Košiciach  
 
*VV SAZ   po podpise dodatku k zmluve s MŠ VVaŠ SR s celkovou  výškou dotácii 1 415 090 €   schválil 
rozpočet SAZ na rok 2015 v príjmovej a výdavkovej časti.  Čerpanie  rozpočtu je v súlade s plánom 
a predpokladom vyšších príjmov  oproti výdavkom tak, aby k začiatku nasledujúceho roka bola 
k dispozícii primeraná suma na činnosť SAZ.    
*VV SAZ zobral  na vedomie informáciu  o príprave medzištátneho stretnutia dorastu CZE-HUN-SLO-
SVK 6.6.2015 v Trnave. Podujatie je po organizačnej stránke zabezpečené, boli spracované propozície 
a časový program, pripravené po pripomienkovaní k zaslaniu účastníckym krajinám. 
*VV SAZ schválil návrh organizačného zabezpečenia a záverečnej nominácie na EP 10 000 m, ktorý sa 
uskutoční 6.6.2015 v Chia –Pule/Taliansko: K. Bérešová /splnený limit/, J. Urban /bez limitu, avšak 
víťaz M SR/ a trénera/lekára  – G. Valisku.   
*VV SAZ zobral na vedomie informáciu ohľadom zabezpečenia účasti na Svetovej univerziáde 8.-
12.7.2015 v Gwangju/KOR a na Európskych Olympijských Hrách 21.-22.6.2015 v Baku.   
SAUŠ schválila pre SAZ kvótu 7 pretekárov, 1 trénera a 1 vedúceho, predpokladaný odchod na 
podujatie 2.7., návrat 13.7. , letenky zabezpečuje SAZ. 
*VV SAZ schválil na SU v Gwangju  vedúceho výpravy – p. Čillíka, trénera – p. Lopuchovského, 7 
atlétov – Bezeková, Kršáková, Putalová, Slaničková, Beer, Bubeník, Czaková a 3 náhradníkov – 
Kružliak, Turčáni, Habovštiaková.   
*VV SAZ schválil záverečnú nomináciu na EOH 21.-22.6.2015 v Baku predloženú v počte 25 mužov, 23 
žien a 13 oficiálov.  Z pôvodného zoznamu vypadli pretekári: náhradník Dizdarevič, zranený Čelko, 
ktorého nahradil Jablokov, pre zdravotné problémy Weigertová  a namiesto Pokornej vycestuje 
Belová. Zoznam nominovaných je uverejnený na webe SAZ.  
*VV SAZ zobral na vedomie vyhodnotenie sústredení repre štafiet dorastu a juniorov v Banskej 
Bystrici/vedúcimi boli tréneri pp. N.Bendová a L. Kotala/, vyhodnotenie medzinárodných 
mládežníckych výjazdov a informáciu o plánovaných výjazdoch na mládežnícke podujatia: 
- Medzinárodné mládežnícke preteky 19.-24.4.2015 v tureckom meste Konya, ktorého sa zúčastnilo 
23 krajín: v správe vedúcich výpravy pp. Žňava, Králik bolo podujatie hodnotené veľmi pozitívne po 
organizačnej aj výkonnostnej stránke – z 19 pretekárov získalo medailu 13 slovenských atlétov. 
Zvíťazili: L. Figa na 100 m,  chlapčenská štafeta, 6 druhých miest – E. Zapletalová 300 m, J. Škultéty 
v skoku do výšky, J. Greguš vo vrhu guľou, oštepári G. Katrenič, J. Hanuliaková a dievčenská štafeta, 
tretie miesto získala  v skoku do výšky R. Králiková. 
- Medzinárodné preteky 2.5.2015 v Tizsaujvarosi za výpravu vyhodnotila p. Rusnáková: bolo 
dosiahnutých viacero dobrých výkonov a umiestnení slovenských pretekárov – P. Garčárová, D. 
Alštok, D. Megala, D. Malega, V. Rusnáková. 
Podrobné hodnotenie horeuvedených podujatí je uverejnené na webe SAZ.  
*VV SAZ zobral na vedomie:  predbežnú prihlášku na Memoriál F.. Schustera 24.5.2015 vo 
Schwechate – predbežný počet 32 pretekárov, pričom je možné nominovať 39 pretekárov /vedúcim 
výpravy je p. Gigac/ a predbežnú prihlášku v počte 49 atlétov  na Míting Olympijských nádejí  30.-
31.5.2015 v Bielsko – Bialej /vedúcim výpravy p. Laurenčík/.     
*VV SAZ zobral na vedomie informáciu o zabezpečení a termínoch Detských atletických hier 
a Juniorskej maratónskej štafety v rámci Tesco behu pre život. Prvé podujatie sa uskutočnilo 10.5. 
v Banskej Bystrici, ktorého sa zúčastnilo 2000 účastníkov vrátane detí. Bol odovzdaný symbolický šek 
na 6 800 € za účelom použitia finančných prostriedkov na detské tábory. Ďalšie termíny Tesco behov: 
17.5. v Trnave, 23.5. v Košiciach, 24.5. v Trenčíne, 7.6. v Nitre, 13.6. v Žiline, 14.6. v Prešove a finále 
 20.6. v Bratislave.        
*VV SAZ  schválil za nového člena SAZ  Športový klub Atléti BS z Banskej Štiavnice /ŠK Atléti BS/  
*Rôzne.  VV SAZ zobral na vedomie:  informáciu o priebehu 1.kola Atletickej ligy v Bratislave, kde bola 
zaznamenaná  účasť 240 pretekárov, dosiahnuté viacero kvalitných výkonov, slovinská                                   
pretekárka splnila limit v behu na 3000 m st.  na MS a OH – informáciu o  záväzných  termínoch 



EA/IAAF a informácie  z aprílového  zasadnutia Rady IAAFv Pekingu /úpravy pravidiel IAAF, platnosť 
Etického  kódexu IAAF a AD pravidiel platných od 1.5.2015,  termíny IAAF podujatí 2015-2021 - kvóty                    
na MS v polmaratóne a chôdzi 2016 
*VV SAZ schválil delegátov SAZ na IAAF Kongrese pri MS v Pekingu: pp. Gubrický, Kirnová. /Predseda 
SAZ p. Korčok sa v čase IAAF kongresu zúčastní v rámci oficiálnej delegácie obhliadky miesta 
usporiadania  OH 2016 v Riu/    
*Predseda SAZ p. Korčok privítal pozvaných zástupcov atletických klubov VsAZ a informoval 
o pracovnom stretnutí s primátorom mesta Košice. Mesto Košice kandiduje na usporiadanie EYOF v r. 
2021. V rámci kandidatúry je predpoklad dobudovania infraštruktúry mesta, športovísk, revitalizácie 
športových areálov, k čomu je potrebné pripraviť varianty a koordináciu požiadaviek a preto vyzval 
jednotlivé subjekty k vzájomnej spolupráci. Predstavitelia atletických klubov VsAZ  informovali  
o svojich aktivitách,  činnosti a predložili  námety k pálčivým problémom atletického hnutia v rámci 
VsAZ.  
              
Nasledujúce zasadnutie VV SAZ sa uskutoční 24.6.2015. 
 
Informuje:  A. Kirnová        


