Informácia z 32. zasadnutia Výkonného výboru SAZ 8.8.2015 v Trnave.
*VV SAZ zobral na vedomie písomný prehľad čerpania rozpočtu SAZ, ktoré je v súlade s plánom, a
informáciu o pripravovanom návrhu Zákona o športe, ktorý by pre SAZ mal priniesť vyššie dotácie
vzhľadom k hodnotiacim kritériám súčasťou ktorých je započítaných nie 10 ale 20 najlepších
výsledkov k výpočtom do vzorca na dotácie.
*VV SAZ zobral na vedomie návrh organizačného zabezpečenia a schválil záverečnú nomináciu na MS
v Pekingu 14 atlétov so splneným limitom IAAF a oficiálov výpravy:
vedúci výpravy – P. Korčok, technický vedúci – M. Pupiš, lekár – P. Hajmássy, fyzioterapeut – D.
Freudenfeld, tréneri – M. Spišiak, R. Benčík, P. Slouka, J. Koukal, J. Hanušovský, M. Lopuchovský, R.
Dubovský /Valiska –akreditácia osobného trénera/, atléti – J. Repčík/800 m, M. Bubeník/skok do
výšky, P. Žeňúch/hod oštepom, M. Lomnický/hod kladivom, A. Kučmín/20 km chôdza, M. Tóth, D.
Majdán P. Tišťan/50 km chôdza, L. Hrivnák Klocová/800 m, K. Berešová/ maratón,
D.
Velďáková/trojskok, M. Hrašnová/hod kladivom, M. Gáliková, M. Czáková/20 km chôdza /ďalší atléti
bezlimitu – Charfreitag, Putalová, Velďáková - budú nominovaní v prípade oznámenia od IAAF/.
Predpokladané výsledky na MS v Pekingu: 1x medaila, 1x umiestnenie do 8. a 1x do 12. miesta.
*VV SAZ zobral na vedomie vyhodnotenie ME juniorov 16.-19.7.2015 v Eskilstune. Podujatie bolo
hodnotené pozitívne z pohľadu servisu od SAZ aj usporiadateľom. Výkony nominovaných pretekárov
na MEJ boli ovplyvnené nepriaznivým počasím a predpokladané výsledky výpravy SAZ 3 x do 8.
miesta sa nenaplnili. Jediné finálové umiestnenie 6. miesto dosiahla Michaela Pešková v behu na
400 m prek., výkonom 59,50 /v kvalifikácii 59,16, SF 59,04/. Kladne bol hodnotený aj výkon
semifinalistov: J. Volko 9. miesto v behu na 100 m a 10. miesto v behu na 200 m, 15. miesto D.
Ledeckej v behu na 400 m prek., v kvalifikácii na úrovni osobného rekordu ako aj 13. miesto M.
Morvaya na 10 km v chôdzi.
*VV SAZ zobral na vedomie vyhodnotenie ME do 23 rokov 9.-12.7.2015 v Talline. Počet
nominovaných pretekárov SAZ so splneným limitom bol 7, čo bol výrazne nižší počet oproti
predbežným prihláškam. Na podujatí dosiahol najlepší výsledok výpravy SAZ a umiestnenie na 5.
mieste v skoku do diaľky T. Veszelka v osobnom rekorde 16,31, čím potvrdil svoj potenciál. Na 6.
mieste skončila L. Mokrášová v sedemboji, ktorá podala štandardne dobrý výkon /zisk 5784 b. len 5
bodov za osobným rekordom/, k zisku medaily by potrebovala viac športového šťastia. Výkony
ostatných pretekárov zaostali za nominačnými výkonmi.
*VV SAZ zobral na vedomie vyhodnotenie MS 17-ročných 15.-19.7.2015 v Cali/Kolumbia. Podujatia sa
zúčastnili atléti zo 163 krajín. Výkonnosť atlétov tejto vekovej kategórie za posledné roky veľmi
narástla vo všetkých disciplínach. Nominovaní slovenskí pretekári dosiahli výkony v rámci očakávaní.
Ani jednému sa však nepodarilo prekonať ani zopakovať dosiahnutý limit spred podujatia. Najviac sa
priblížili k limitu: A. Mitašík /postup do SF a celkovo 19. miesto z 37 štartujúcich/ a E. Chovanová /
v behu na 400 m na 27. mieste zo 47 štartujúcich/. Najlepšie umiestnenie v prvej tretine štartového
poľa a 13. miesto dosiahla P. Slošárová vo vrhu guľou výkonom 15,61. Pätica z nominovanej výpravy
pretekárov je prísľubom k nadchádzajúcim ME do 17 rokov pre rok 2016.
*VV SAZ berie na vedomie písomné vyhodnotenie Svetovej Univerziády 8.-12.7.2015 v Gwangju,
ktorej sa zúčastnilo 1300 atlétov zo 106 krajín. Vynikajúci výsledok ziskom striebornej medaily
v skoku do výšky v osobnom rekorde 228 cm dosiahol M. Bubeník. Úspechom boli aj 5. miesta: I.
Putalovej/400 m – v osobnom rekorde 52,18/, štafeta 4x100 m /Kršáková – Putalová – Slaničková –
Bezeková/, 6. miesto L. Beera /skok do výšky 220 cm, dve 8. miesta /A. Bezeková 100 m – 11,71 a
M. Czáková 20 km chôdza – 1:38,24/.
* VV SAZ zobral na vedomie vyhodnotenie EYOF 26.-31.7.2015 v Tbilisi. Vzhľadom k výkonnosti
jednotlivých atlétov a konkurencii neboli veľké očakávania, preto potešilo umiestnenie A. Barana,
ktorý dosiahol 7. miesto vo vrhu guľou výkonom 15,89 m a 10. miesto v hode diskom výkonom
48,36 m a bol členom štafety 4x100 m, ktorá nečakane získala bronzovú medailu /44,29 Baran –
Benda – Rigász – Žilavý/.

*VV SAZ sa zaoberal odvolaním sa A. Biciana a M. Gašaja voči rozhodnutiu Disciplinárnej komisie
SAZ /podrobnosti uverejnené na webe SAZ/
* Nasledujúce zasadnutie sa uskutoční 9. septembra 2015 v Šamoríne.
Spracovala: Anna Kirnová

