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Výpis  z 36. zasadnutia Výkonného výboru SAZ dňa 9.12.2015 v Banskej Bystrici - Sielnica. 
 
*VV SAZ zobral na vedomie písomný prehľad o stave čerpania rozpočtu SAZ  k 9.12.2015, 
z ktorého vyplýva vyšší stav financií na dotačnom účte SAZ z dôvodu šetrenia a z dôvodu 
pokračujúcich rokovaní ohľadom zmluvy medzi EBU a RTVS  týkajúcej sa vysielacích práv 
podujatí EA a s tým súvisiacich nákladov/podielom SAZ.  
Z väčších investícií boli uhradené faktúry za nový mikrobus SAZ, záťažové bloky, časomiéra 
pre SsAZ. V ďalších dňoch bude zakúpené náčinie na vybavenie atletických štadiónov.    
*VV SAZ zobral na vedomie vyhodnotenie sústredenia krosového tímu „Šamorín 2017“.  
Sústredenia sa zúčastnilo 33 bežcov a 13 trénerov. V rámci diagnostiky atlétov bolo 
odobratých 140 odberov na zistenie laktátovej krivky. Počas sústredenia sa uskutočnilo 
mimoriadne zasadnutie sekcie stratégie behov do roku 2017. Bola odsúhlasená 3 kolová 
nominácia na ME v cezpoľnom behu od roku 2016 – podmienkou nominácie okrem M SR 
v cezpoľnom behu aj  účasť na ďalších vopred stanovených podujatiach.   
*VV SAZ zobral na vedomie návrh termínovej listiny SAZ 2016. Okrem podujatí zaradených 
v termínovej listine SAZ sa črtá obnovenie bývalého mítingu Pravda – Televízia – Slovnaft 
v Šamoríne začiatkom júna v závislosti od stavu výstavby nového štadióna.   
* VV SAZ  po zapracovaní  pripomienok  schválil  Hosťovací poriadok SAZ pre rok 2016 a   
Rozsah pretekania sa pre rok 2016, s platnosťou pre územie  SR  aj v zahraničí. 
Problematikou rozsahu pretekania sa v mládežníckych kategóriách sa budú tréneri zaoberať           
v rámci   metodickej komisie,  resp. bude zaradená do programu plánovaného seminára.  
*VV SAZ schválil upravený Organizačný poriadok SAZ doplnený o Komisiu atlétov (KA SAZ) 
a Komisiu organizátorov bežeckých podujatí mimo štadióna (KBP SAZ) a novelizovanú 
Smernicu o poplatkoch, doplnenú o výšku poplatkov za štart po dohode usporiadateľov so 
SAZ.    
*VV SAZ zobral na vedomie správu o príprave halového mítingu Banskobystrická latka /BBL/ 
4.2.2016. V hodnotení za rok 2015 sa umiestnila v svetovom rebríčku všetkých halových 
mítingov 3. mieste, čo je veľkým úspechom.          
*VV SAZ zobral na vedomie správu o príprave IAAF Challengu Dudinská 50, ktoré sa 
uskutoční 19. marca 2016. Do IAAF Challengu budú zaradené disciplíny 50 km mužov a 20 km 
žien. Ostatné disciplíny, kategórie budú zaradené v rámci národného programu.  
* VV SAZ schválil Zoznamy ZPM 2016 a pravidlá rozvoja ÚTM SAZ 2016.    
*VV SAZ zobral  na vedomie informáciu o stave príprav  slávnostného vyhlásenia ankety Atlét 
roka 2015, predpokladaný počet účastníkov je 240. Z významných hostí  účasť prisľúbili o.i. 
predseda EA p. S.A. Hansen, predseda Parlamentu p. P. Pellegrini, predseda SOV p. Chmelár  
a ďalší významní hostia.  VV SAZ schválil na vyhlásení Atlét roka 2015 zaradenie osobností  do 
Siene slávy SAZ: in memoriam - pp. Jaromíra Šimoneka, Róberta Rozima a zo žijúcich 
osobností  p. Dušana Moravčíka.   
* VV SAZ zobral na vedomie informáciu predsedu SAZ p. Korčoka o schválenom Zákone 
o športe dňa 26.11. Zákon nebol schválený ako bol predložený, vypadli niektoré časti – 
Športový súd, super odpočet v sponzorskej zmluve, a ďalšie. V súvislosti s novým zákonom 
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vyplýva množstvo nových povinností  pre zväzy, vyžadujúce zamestnať ďalších pracovníkov. 
Je predpoklad navýšenia rozpočtu pre zväzy. Z výnosov  lotérií boli dotácie pre šport doteraz 
cca  25%,  v 2017 by to malo byť 50% , 2018 – 75% a v roku 2019 – 100%.  
Uvažuje sa o zmene vzorca k dotáciám, berúc do úvahy rebríček, počet aktívnych športovcov.   
*VV SAZ zobral na vedomie:  
- informáciu o prestupoch v jesennom termíne 2015: bolo podaných 72 žiadosti, z toho 
schválených 60, neschválených z dôvodu nesúhlasu materského oddielu 10 a 2 zaslané po 
termíne – neprerokované,   
- zhodnotenie Valného zhromaždenia SAZ 2015 (bl zvolený nový člen Dozornej rady SAZ p. 
Čakloš a riadny člen Výkonného výboru SAZ p. Garaj). Zo záverov VZ SAZ vyplynula potreba 
podpory klubov, výstavby a vybavenia štadiónov náčiním, čo je v súlade so zmýšľaním 
vedenia SAZ, 
- informáciu o zasadnutí Komisie rozhodcov, školeniach rozhodcov SAZ a preklade IAAF 
pravidiel 
*VV SAZ schválil:  členstvo dvoch nových klubov v SAZ (ROSLY v Rajci a Šport pre všetkých 
Kežmarok) – upravený návrh príspevku na zabezpečenia logistiky klubov k účasti na preteky 
– aktualizovaný Prestupový poriadok SAZ – predbežné prihlášky na EP vo vrhoch 12.-
13.3.2016 v Arade/ROM (5 vrhačov a 2 tréneri) – predbežné prihlášky na halové MS 17.-
20.3.2016 v Portlande/USA (3 atléti a 2 tréneri). 
 
Spracovala: Anna Kirnová  
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