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Informácia z 34. zasadnutia Výkonného výboru SAZ dňa 21.10.2015 na Štrbskom Plese. 
 
VV SAZ mal na svojom 34. zasadnutí tieto body programu: 
*Informácia o hospodárení SAZ k 16.10.2015. Plnenie rozpočtu SAZ je v súlade s plánovanými 
príjmami a výdavkami s úsporou v niektorých položkách, predovšetkým spojených s účasťou 
na MS dospelých, MS 17-ročných, ME do 23 rokov a EP v chôdzi. 
Na webe MŠ VVaŠSR sú uverejnené výzvy na rok 2016. Je predpoklad vyšších dotácií oproti 
predchádzajúcemu roku, naďalej platí ochranné pásmo dotácií pre jednotlivé zväzy.  
*V súlade s výberovým konaním VV SAZ schválil obsadenie postu generálneho sekretára SAZ 
na plný pracovný úväzok p. Vladimíra Gubrického s nástupom do funkcie od 1.11.2015.   
*VV SAZ zobral na vedomie písomné vyhodnotenie Atletickej ligy 2015, prehľad počtov 
účastníkov na jednotlivých kolách, prehľad finančných odmien, vyplateného cestovného,  
výsledkov a bodového hodnotenia.  Uskutočnili sa 4 kolá,  AL: 9.5. v Bratislave, 7.6. v Nitre, 
25.7. v Dubnici n.V., 8.8. v Trnave a finále 15.9. v Banskej Bystrici.      
V celkovom hodnotení zvíťazilo družstvo mužov AC Stavbár Nitra ziskom 261 bodov/16 
hlavných bodov, pred AK Slávia UK Bratislava 201,5 b./13 hlavných bodov a ŠK ŠOG Nitra so 
176 b/ 13 hlavných bodov. V kategórii žien zvíťazili VŠC Dukla Banská Bystrica 278 b/13 
hlavných bodov, pred ŠK ŠOG Nitra 192 b./12 hb. a AK Spartak Dubnica so 106 b/11 hb.   
Podrobné vyhodnotenie uverejnené na webe SAZ. 
*VV SAZ zobral na vedomie vyhodnotenie M SR v maratóne 4.10.2015, ktoré boli súčasťou 
MMM v Košiciach. Víťazom MMM sa stal pretekár Kene Samuel Kosgei časom 2:07:07, 
v kategórii žien zvíťazila Etiópčanka Mulu Dirová časom 2:35:33.  Majstrami SR sa stali:  Juraj  
Vitko v slovenskom výkone roka 2:25:01,  a Sylvia Sebestianova časom 3:01:12. V kategórii 
družstiev sa zúčastnilo 11 družstiev, zvíťazilo družstvo AK Slávia Trnava.   
MMM mal tradične vysoké hodnotenie po športovej aj spoločenskej stránke, jednotlivých 
sprievodných akcií sa zúčastnili viacero osobnosti spoločenského života. Súčasťou MMM boli 
sprievodné akcie: finále juniorskej maratónskej štafety 10x4,2 km, Detská atletika, ap. 
Veľkým pozitívom bola popularizácia atletiky a behov na ceste v priamom   televíznom  
prenose. Bol zaznamenaný rekordný počet sledovanosti 370 000 TV divákov.  
*VV SAZ zobral na vedomie vyhodnotenie medzištátneho stretnutia žiakov 26.9.2015 
v Břeclavi. SAZ reprezentovalo 52 pretekárov a 13 členov doprovodu. Prísľubom do 
budúcnosti sú výkony chlapcov, ktorí sa v súťaži družstiev umiestnili na medailovom 3. 
mieste. Jediným slovenským víťazom v individuálnej disciplíne sa stal Marcel Žilavý v behu 
na 100 m prek.  v žiackom slovenskom rekorde 13,03. Výborný výkon 60,50 m  podal a na 2. 
mieste skončil v hode kladivom Daniel Danáč. V kategórii dievčat si najlepšie počínala Júlia 
Hanuliaková – 3. miesto v hode oštepom v slovenskom žiackom rekorde 43,19 m.  
Poradie družstiev, žiaci: 1. CZE 212 b., 2. HUN 206 b., 3. SVK 142 b., 4. SLO 120 b., 5. CRO 119 
b., žiačky: 1. HUN 199 b., 2. CZE 188 b., 3. SLO 174 b., 4.CRO 152 b., 5. SVK 86 b.  
Podujatie, ktorého súčasťou boli aj aktivity iných športov, bolo usporiadanie na veľmi dobrej 
úrovni a tešilo sa záujmu divákov. Podrobné vyhodnotenie je uverejnené na webe SAZ.    
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*VV SAZ zobral  na vedomie správu o návšteve kontrolnej skupiny z EA ohľadom 
kandidatúry na ME v cezpoľnom behu v roku 2017. Pracovné stretnutie sa uskutočnilo 28.-
29.9.2015 v Elements Resort v Šamoríne - Čilistove,  kde bola prezentácia miesta podujatia. 
Pracovníci EA pp. Pierre Weiss a Célia Mendes sa podrobne zoznámili s traťou, objektmi, 
ubytovacími, stravovacími kapacitami. Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia SAZ,  
organizačného výboru za jednotlivé úseky, zástupcovia mesta Šamorín, MŠ VVaŠ SR,  
Elements Resort, zástupcovia RTVS, neformálneho stretnutia sa zúčastnil aj predseda SOV.   
Zástupcovia EA boli prekvapení vysokou úrovňou a technickými možnosťami Elements 
Resort. Silným protikandidátom SAZ je kandidatúra Írska. O pridelení usporiadania ME 
v cezpoľnom behu 2017 rozhodne Rada EA na svojom zasadnutí 9.11.2015 vo Frankfurte, 
kde sa uskutoční prezentácia obidvoch  kandidujúcich krajín. SAZ  budú prezentovať 
zástupcovia organizačného výboru:  pp. Peter Korčok, Juraj Bača, Alfons Juck, Pavel Pruša, 
Matej Tóth a zástupca MŠ VVaŠ SR.  
*VV SAZ zobral na vedomie správu o príprave halovej sezóny a výberovom konaní na 
usporiadanie M SR v roku 2016 a návrh Štruktúry súťaži SAZ 2016.     
*VV SAZ schválil  návrh organizačného zabezpečenia Valného zhromaždenia SAZ 2015, ktoré 
sa uskutoční 14. novembra na Univerzite Mateja Bela Filozofickej Fakulty v Banskej Bystrici 
so začiatkom o 11,00 hod. Počet delegátov VZ SAZ s hlasovacím právom je 93.  Stanovený 
termín určenia  delegátov s hlasovacím právom je do 4.11.2015.   
*Rôzne:  
- Slávnostné vyhlásenie ankety Atlét roka 2015 sa uskutoční 17.12.  v Bratislave v  hoteli Gate 
One. Účasť prisľúbili aj  predseda EA p. Svein Arne Hansen a predseda parlamentu Peter 
Pellegrini. Súčasťou programu bude zaradenie osobností do Atletickej siene slávy     
- pribudol zrekonštruovaný atletický štadión v Kysuckom Novom Meste  so 4 dráhovým 
umelohmotným povrchom  
- uskutočnili sa rokovania s RTVS za účelom podpisu kontraktu s EBU o TV prenosoch  
podujatí EA 2016 – 2019 a možnostiach priestoru vysielania Atletickej relácie  
-  boli  odovzdané  sady Detskej atletiky, ktorej projekt pokračuje a pokračuje aj projekt  
Tesco pre život   
-  bol iniciovaný zámer spoločného projektu s futbalovým zväzom, je plánovaná 
rekonštrukcia futbalového – atletického  štadióna na Štiavničkách pri Dukle Banská Bystrica, 
kde budú spoločné futbalovo - atletické priestory  
-  bola predložená informácia o prebiehajúcom  sústredení reprezentantov vo Vysokých 
Tatrách a oponentúrach plánov reprezentantov 
- bola predložená  písomná správa z EA konvencie, EA kalendárnej konferencie, Fóra lídrov 
16.-18.10.2015 v Lausanne a o rokovaniach ku kandidatúre SAZ na ME 2017 v cezp.behu 
-  informácia o plánovaných školeniach rozhodcov SAZ /podrobnosti na webe SAZ/    
 
Nasledujúce zasadnutie VV SAZ  sa uskutoční 11.11.2015 v Bratislave. 
 
Spracovala: Anna Kirnová  
  


