
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zápisnica z 37. zasadnutia Výkonného výboru SAZ dňa 13.1.2016 v Bratislave. 
 
 

Predmetom rokovania 37. zasadnutia VVSAZ 13.1.2016 boli tieto body programu: 
 
 

*VV SAZ zobral na vedomie písomný prehľad o čerpaní rozpočtu SAZ v roku 2015 a 
predbežný návrh rozpočtu SAZ na rok 2016. 
Výnosy SAZ za rok 2015 boli v sume 1 589 720 €, náklady celkom 1 546 264,57 €, úspora 
43 455,43 €, ktoré budú k dispozícii na preklenutie obdobia a činnosť zväzu začiatkom roka 
2016. Nakoľko niektorí prijímatelia štátnych dotácii si nechávali zúčtovanie na poslednú 
chvíľu a hrozilo vrátenie štátnych prostriedkov do štátnej pokladnice, v roku 2016 bude 
stanovený termín zúčtovacie do 30.10.2016 (s výnimkou podujatí, výcvikových táborov 
reprezentantov uskutočnených po tomto termíne). 
VV SAZ schválil Rozpočet SAZ na rok 2016 v celkovej výške 1 880 900 €. 
*VV SAZ zobral na vedomie informáciu o Zmluve o poskytnutí dotácií z MŠ VVaŠ SR pre SAZ 
na rok 2016, zmluva je na sumu 1 709 800 € v členení: 25 100 € pre Šport na školách, Štátna 
športová reprezentácia a činnosť 1 299 200 € (vrátane účelových dotácií pre TOP tím) a 
385 500 € pre Športovo talentovanú mládež. Oproti roku 2015 je to nárast dotácií pre SAZ o 
približne 21%, pričom neboli pridelené žiadne dotácie na investície. 
V súvislosti s nadobudnutím platnosti nového Zákona o športe a vyplývajúcich 
administratívnych povinností, prechodu na nový systém registrácie, ako aj množstva nových 
aktivít a podporných programov SAZ bude potrebné posilniť aparát zväzu o nových 
pracovníkov. 
*VV SAZ schválil zvýšenie počtu pracovníkov sekretariátu SAZ a vypísanie výberových konaní 
na nové pracovné pozície ( koordinátor Detskej atletiky a administratívno-ekonomický 
pracovník). 
*VV SAZ zobral na vedomie informáciu o uzatvorení zmluvy výhodnej zmluvy medzi RTVS a 
SAZ o vysielaní atletiky z európskych súťaží v rokoch 2015 – 2019. 
*VV SAZ zobral na vedomie vyhodnotenie slávnostného vyhlásenia ankety Atlét roka 2015 
Podujatie bolo vnímané veľmi pozitívne vzhľadom na vysokú spoločenskú úroveň (účasť 
predsedu EA p. S.A. Hansena, predsedu Parlamentu SR p. P. Pellegriniho a ďalších 
významných osobností), zaradenie osobnosti do Siene slávy SAZ, bohatý program s celkovou 
účasťou 240 osôb. 
*VV SAZ zobral na vedomie vyhodnotenie ME v cezpoľnom behu 2015 v Toulone. Po 
organizačnej stránke od SAZ aj na mieste bolo podujatie zorganizované na dobrej úrovni. Z 
výkonnostného hodnotenia odznelo, že výsledky bežcov boli primerané domácim 
podmienkam. Najlepšie umiestnenie a 52. miesto dosiahla juniorka Ďurcová. Ostatní 
členovia výpravy: junior - Talán Matúš 77., ženy - Martinská 62., Čorbová 63., muži – Ďurec 
66., Szabo 73. a Vitko pre prechladnutie neštartoval. 
*VV SAZ zobral na vedomie písomný návrh Koncepcie reprezentácia SAZ pre rok 2016. 
Nominačné kritéria a limity vychádzajú z kritérií stanovených IAAF, EA. 
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Výkonnostné ciele reprezentácie pre rok 2016: zisk medaily na OH plus ďalšie umiestnenia 
do 8. miesta, 3 x do 6. miesta na ME v Amsterdame, aspoň 1 medaila plus 4 x do 8. miesta z 
vrcholných mládežníckych podujatí. 
VV SAZ schválil návrh Koncepcie reprezentácie SAZ v roku 2016, kritéria nominácie, limity a 
reprezentačné celky SAZ pre rok 2016. 
*VV SAZ schválil účasť na MS v polmaratóne 2016 v Cadiffe 3-člennú výpravu: 1 oficiál, štart 1 
ženy a 1 muža. 
*VV SAZ zobral na vedomie návrh koncepcie podpory mládežníckej atletiky v roku 2016. 
Niektoré plánované akcie na I. štvrťrok sa neuskutočnili: januárový výcvikový tábor pre 32 
mládežníkov a trénerov (kapacity Ministerstvo vnútra ponúklo sociálne slabším rodinám, KM 
SAZ bude žiadať iný voľný termín), nezrealizuje sa ani zahraničné jarné sústredenie ZPM (KM 
SAZ navrhuje finančnú položku odložiť pre rok 2017). Plánované sústredenie výberu ÚTM pre 
40 pretekárov v marci sa uskutoční v závislosti od ponuky priestorov MV SR. 
Konečné rozhodnutie o realizácii jednotlivých návrhov bude v súlade so schváleným 
rozpočtom SAZ v závislosti od finančných možnosti zväzu. 
*VV SAZ zobral na vedomie informáciu o stave prípravy halových podujatí a M SR v hale 
2016. 
*VV SAZ zobral na vedomie prehľad záväzných termínov IAAF a EA na I. polrok 2016 
a prehľad vzdelávacích programov EA pre rok 2016. 
* VV SAZ schválil zapojenia sa SAZ do Svetového dňa atletiky IAAF 14.-15.5.2016 v kategórii 
klubov - jednotlivcov dorast a Kids athletics. 
*VV SAZ zobral na vedomie informáciu o prolongácii členskej základne SAZ k 11.1.2016, 
bolo zaregistrovaných 112 klubov, počet členov SAZ 7169. 
*Rôzne: VV SAZ schválil udelenie licencií zástupcom atlétov svetového rebríčka TOP 30 /tzv. 
manažéri, IAAF názov „Athletes representatives - AR“/: Alfons JUCK – L. Hrivnák Klocová a D. 
Velďáková, Pavel PRUŠA – Lomnický, ARMAS Morales – M. Tóth a Ľudmila FEDJUŠINOVÁ – 
M. Hrašnová, Pavel TUNKA. 
VV SAZ schválil členstvo v SAZ 3 novozaloženým klubom: Atletika o.z. Košice, Atletický klub 
ZZO Čadca a SHEruns Bratislava. 
 
 

Spracovala: Anna Kirnová 
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