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Výpis z rokovania VV SAZ 
 

VV SAZ prerokoval na svojom 35. zasadnutí dňa 11.11.2015 v Bratislave tieto body 
programu:  
 
*VV SAZ zobral na vedomie písomný prehľad príjmov a výdajov SAZ a o hospodárení SAZ 
k 11.11.2015. Na MŠVVŠ SR sa uskutočnilo školenie k dotáciám pre rok 2016, ktorého sa 
zúčastnili aj pracovníci SAZ. V súlade s novým  Zákonom o športe by dotácie na rok 2016 mali 
pre SAZ byť vo vyššom objeme ako v roku 2015. Vo všeobecnosti platí pre všetky športové 
zväzy,  že dotácie v roku 2016 môžu byť zvýšené v rozmedzí 20% až  40% oproti 
predchádzajúcemu roku.  
*VV SAZ zobral na vedomie informáciu o zasadnutí Rady EA 9.11.2017 vo Frankfurte a 
priebehu výberu usporiadateľa ME v cezpoľnom behu 2017. Rada EA rozhodla v pomere 
hlasov 12:3 v prospech SAZ ako usporiadateľa ME v cezpoľnom behu 2017 v Šamoríne – 
Čilistove. Protikandidát - Írsko neuspelo. 
*VV SAZ zobral na vedomie správu o stave príprav VZ SAZ 13.11. 2015 v Banskej Bystrici. Na 
VZ SAZ má právo účasti 92 delegátov s oprávnením hlasovať, plus hostia – jubilanti, ktorí 
dosiahli životné jubileum v roku 2015.  Aktualizované materiály, program, volebný a rokovací 
poriadok budú uverejnené na webe SAZ a v tlačenej podobe pri prezentácii delegátom VZ 
SAZ. 
*VV SAZ zobral na vedomie vyhodnotenie M SR v cezpoľnom behu 7.11.2015 v Šamoríne – 
Čilistove. Podujatie bolo po organizačnej aj športovej stránke hodnotené pozitívne, 
s početnou účasťou hlavne v žiackych kategóriách a v kategórii mužov vzhľadom na 
motiváciu nominovať sa na ME v cezpoľnom behu 2015.   Víťazom hlavnej kategórie 
vytrvalcov sa stal po dramatickom súboji P. Ďurec pred J. Vitkom a J. Szabom. Kategóriu žien 
vytrvalkýň vyhrala K. Berešová pred  J. Martinskou a N. Čorbovou, juniorské kategórie vyhrali 
Michal Talán a Zuzana Durcová. Víťazmi v kategórii družstiev klubov  mužov aj žien  sa stali  
v obidvoch  prípadoch družstvá  TJ OBALSERVIS Košice. Podrobné výsledky na webe SAZ. 
V súvislosti s úspešnou kandidatúrou SAZ na usporiadanie ME v cezpoľnom behu 2017  VV 
SAZ uložil TR SAZ a trénerom zodpovedným za behy spracovať návrh na vytvorenie 
reprezentačného družstva bežcov s cieľom úspešného vystúpenia bežcov Slovenska na ME 
v cezpoľnom behu 2017 v Šamoríne – Čilistove.   
*VV SAZ schválil záverečnú nomináciu na ME v cezpoľnom behu 13.12.2015 v Hyéres a 
oficiálnu výpravu v zložení: vedúci – P. Kováč, tréneri – P. Michalčík a M. Slivka, muži – Peter 
Ďurec, Juraj Vitko a Jaroslav Szabo, ženy – Jana Martinská a Nikola Čorbová, junior – Michal 
Talán, juniorka – Zuzana Durcová.  Víťazka v kategórii žien K. Berešová nevyužila možnosť 
účasti na ME v cezpoľnom behu 2015  vzhľadom na réžiu sezóny zameranú na prípravu na 
OH 2016.   
*Na zasadnutí VV SAZ bol odprezentovaný registračný systém firmy Unionsoft, ktorý bol 
zavedený v roku 2012 k používaniu Slovenského futbalového zväzu. Systém je priebežne 
vylepšovaný a využíva ho viacero menších športových zväzov. Systém je platformou pre 
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riadenie organizácii, predovšetkým v oblastiach verejnej prezentácie, finančných tokov 
a internej komunikácie.   
*VV SAZ zobral na vedomie prezentáciu p. Hrbáčka firmy Hrdosport ohľadom fungovania 
inovovaného softvéru na atletické preteky, pre ktorý je  plánované skúšobné obdobie v roku 
2016.   
*Rôzne: informácia o pokračujúcich prípravách  slávnostného vyhlásenia ankety Atlét roka                
17.12. 2015 v Bratislave – informácia  o pokračujúcej komunikácii so Slovenským futbalovým 
zväzom ohľadom rekonštrukcie aj atletickej dráhy na štadióne v Banskej Bystrici – informácia 
o novej webovej stránke na SAZ k Detskej atletike – informácia  o účasti na zástupcov SAZ na 
seminári EA pre kluby a mládež vo Frankfurte – informácia o ponuke zúčastniť sa školenia 
16.-17.11.2015 v Nymburku pre koordinátorov detskej atletiky  organizovaného Českým                            
olympijským výborom, zúčastní sa pp. Kozolková,  Lopuchovský – bol predložený  návrh 
príspevku na logistiku pre kluby podľa oblastí SAZ /kritéria a podmienky, s ktorým budú 
oboznámení delegáti VZ SAZ.        
* VV SAZ schválil účasť 3 člennej delegácie na ME v cezpoľnom behu 2015 v Hyéres za 
Organizačný výbor ME v cezpoľnom behu 2017    
*VV SAZ schválil členstvo 3 nových klubov v SAZ: VIETO detská športová akadémia v Leviciach 
– Zdravie a pohyb Lučatín a Športový triatlonový klub Pezinok. ZA uvedený návrh hlasovalo 
10 prítomných členov VV SAZ.  
*VV SAZ schválil  zriadenie Komisie atlétov SAZ, ktorej ustanovujúcimi členmi sú atléti: Matej 
Tóth, Dana Velďáková a Marcel Lomnický s tým, že sa postupne prepracuje príslušná 
legislatíva SAZ, aby mohol byť predseda Komisie atlétov prizývaný na zasadnutia VV SAZ.  
  
Nasledujúce zasadnutie sa uskutoční 9.12.2015 v Banskej Bystrici. 
 
Spracovala: Anna Kirnová         
 


