
 
 
 
 
 
 
 

Zápisnica z 38. zasadnutia Výkonného výboru SAZ dňa 10.2.2016 v Bratislave. 
 
 

*VV SAZ zobral na vedomie informáciu o hospodárení SAZ v roku 2016. Čerpanie rozpočtu je 
súlade s potrebami SAZ. Na sekretariáte sa dokončuje spracovanie podkladov 
k vyúčtovaniu štátnych dotácii, ktoré je potrebné predložiť na MŠ VVŠ SR do 15.2. vo vyše 
7000 položkách. 
*VV SAZ zobral na vedomie informáciu o implementácii Zákona o športe a z toho 
vyplývajúcich povinností, ktoré odzneli na porade na MŠ VVŠ SR v decembri 2015 za účasti 
športových zväzov. Od 1.1.2016 bude prechodné obdobie a provizórne fungovania platnosti 
nového zákona, ku ktorému zatiaľ neboli uverejnené vykonávacie predpisy. 
V súvislosti s nadobudnutím platnosti nového Zákona o športe vyplýva veľa nových 
administratívnych povinností pre športové zväzy. Vzhľadom na horeuvedené je nevyhnutná 
úprava Stanov SAZ, k schváleniu ktorých je potrebné zvolať Valné zhromaždenia SAZ 
koncom apríla 2016. 
*VV SAZ zobral na vedomie informáciu o rozvojových projektoch SAZ pre rok 2016 podpory 
klubov, trénerov mládeže, činnosti oblastných atletických zväzov, Projekt Šamorín 2017, 
pokračovanie projektu Atletickej ligy SAZ a schválil: 

 podporu na činnosť klubov v celkovej sume 30 000 € (najvyššia podpora v sume 3 272 € 
pridelená ŠK ŠOG Nitra, až po 67. podporovaný klub čiastkou 40 €), 

 finančnú čiastku v sume 25 000 € podporu klubov v oblastných atletických zväzov – 
príspevok na cestovné (podmienkou na príspevok je účasť aspoň 6 pretekárov na 
každom kole ligy) 

 prerozdelenie podpory Oblastných atletických zväzov v sume 40 000 € 
v nasledujúcom členení: AZB 7 535 €, ZsAZ 12 681 €, SsAZ 12 017 €, VsAZ7 767 €. 
Rozdelenie je podľa princípov platných v roku 2015. Príspevkom pre oblasti bude 
naviac uhrádzanie prenájmu haly na Majstrovstvá OAZ z prostriedkov SAZ. 

 princípy a prerozdelenie podpory trénerov v celkovej sume 100 000 € (základná 
čiastka 100 € mesačne vrátane DPH pre každý klub s počtom 30 - 50 registrovaných 
členov od 5 do 19 rokov, ročník narodenia 1997 – 2011, pričom v OŠG odrátať počty 
už registrovaných žiakov v OŠG, najvyššia možná čiastka pre klub 450 €). Podmienky 
čerpania, dátum otvorenia systému, termíny prehodnocovania a ďalšie podmienky sa 
zverejnia na webovej stránke SAZ. Motiváciou registrovať nových členov je aj 
prerozdelenie 40 sád Detskej atletiky. 

*VV SAZ zobral na vedomie informáciu o zložení Komisie organizátorov bežeckých podujatí 
mimo dráhu a prezentáciu vzájomných aktivít SAZ a BE COOL a schválil: 

 zloženie 5-člennej Komisie organizátorov bežeckých podujatí mimo dráhu: pp. 
Dvonč, Kavec, Hrčka, Pukalovič a Mittermayer s tým, že budú na zasadnutia prizývaní 
predseda SAZ p. Korčok a šéftréner behov na ceste, prípadne reprezentačný tréner. 

 Príspevok 25 000 € na aktivity a činnosť Komisie organizátorov bežeckých podujatí 
mimo dráhu. 

 
 

SLOVENSKÝ ATLETICKÝ ZVÄZ / SLOVAK ATHLETIC FEDERATION 
Bajkalská 7A, 831 04 Bratislava, Slovak Republic • tel.: +421 2 38 15 55 00, e-mail: saz@atletikasvk.sk • 

www.atletikasvk.sk 



 
 
 
 
 
 
 
 

 VV SAZ schválil spoluprácu Komisie organizátorov bežeckých podujatí mimo dráhu so 
SAZ a ostatnými členmi združenia: zaradenie projektu Detskej atletiky do programu 
ČSOB maratónu, Týždeň športu a zdravia, prezentáciu SAZ cez autogramiádu, 
reklamu a predaj časopisu Atletika, spoluorganizovanie M SR v polmaratóne, možnosť 
vloženia letákov do štartovacích balíkov. 

*VV SAZ zobral na vedomie vyhodnotenie mítingu Olympijských nádejí a Elán Mítingu . Bola 
vyslovená spokojnosť s organizačným zabezpečením obidvoch podujatí za účasti veľkého 
počtu zahraničných pretekárov a dosiahnutím kvalitných výkonov. Obohatením 
a vyvrcholením podujatia boli halové M SR v chôdzi na 5000 m s medzinárodnou 
konkurenciou (traja medailisti z MS), o čom svedčí divácky záujem na mieste konania aj 
počet vzhliadnutí na webe SAZ a FB v počte vyše 17 000 vzhliadnutí. 
Nedostatkom bolo, že veľký počet slovenských pretekárov v čase konania týchto pretekov 
štartoval na atletických pretekoch v zahraničí, čomu sa dá do budúcnosti zabrániť zmluvne. *VV 
SAZ zobral na vedomie vyhodnotenie 22. ročníka Banskobystrickej latky a Latky 5 miest. 
Táto sprievodná akcia mala početné kvalitné obsadenie a jej víťazi sa nestratili ani v hlavnej 
súťaži. Pozitívne bola hodnotená aj sprievodná akcia „Preskoč Urpín“. 
Hlavnej súťaže sa zúčastnili pretekári z 15 krajín (14 mužov a 12 žien), hlavne v mužskej 
kategórii boli dosiahnuté výborné výkony – až 6 výkonov nad 230 cm. 
*VV SAZ zobral na vedomie stav príprav IAAF Challenge Dudinská päťdesiatka 2016. 
Príprava pokračuje podľa harmonogramu. Upravené propozície sú v tlači, technickým 
delegátom EA je Pierce O´Callaghan. Zatiaľ je prihlásených 24 štátov. Zmena oproti roku 
2015 je štart pretekov pre verejnosť a deti v deň podujatia počas obeda. Pred podujatím sa 
uskutoční tlačovú porada 15.3.2016 o 10,00 hod. v Bratislave. 
*VV SAZ zobral na vedomie návrh organizačného zabezpečenia účasti na H MS 17.-20.3.2016 v 
Portlande/USA. Zatiaľ má plnený limit IAAF I. Putalová v behu na 400 m, ktorá plánuje s 
trénerom M. Lopuchovským absolvovať pre HMS sústredenie v USA od 2.marca. 
*VV SAZ zobral na vedomie informáciu o organizačnom zabezpečení a nominácii na EP vo 
vrhoch 12.-13.3.2016 v Arade/Rumunsko a schválil záverečnú nomináciu: vedúci výpravy/ 
tréner – P. Pankúch, J. Párička, muži – M. Olej/vrh guľou, U 23 – Končoš/hod kladivom, J. 
Kočárová/hod diskom, M. Vargová/hod oštepom. 
*VV SAZ zobral na vedomie návrh organizačného zabezpečenia a predbežnej nominácie na 
MS v polmaratóne v Cardiffe. Zatiaľ sú nominovaní tréner G. Valiska a bežkyňa K. Berešová. 
Tretí člen výpravy v mužskej kategórii bude nominovaný do 28.2. v súlade s nominačnými 
kritériami. 
*VV SAZ sa zaoberal stavom prípravy na M SR v hale 2016. 
*VV SAZ zobral na vedomie informáciu o priebehu súdneho konania a trestnom oznámení. 
Rôzne: 

VV SAZ zobral na vedomie informáciu: 
*o aktivitách Olympijské ho klubu v Bratislave, ktorými chcú poukázať na negatívny jav 
zániku 43 športovísk v samotnej Bratislave, v rámci Behu Olympijského dňa 23.6.2016 v 
Bratislave bude odovzdané Prezidentovi SR a vedeniu hl. mesta Bratislavy Memorandum 
aby do budúcnosti pred súhlasom zrušenia športoviska bolo uložené postaviť nové. 
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* o zámere usporiadať míting (v minulosti pod názvom P-T-S) v júni 2016 v Šamoríne 
VV SAZ schválil: 

* upravený Organizačný poriadok SAZ s účinnosťou od 10.2.2016 

*komisiu k výberovému konaniu, ktoré sa uskutoční 16.2.2016 na obsadenie 2 pracovných 
miest na sekretariát SAZ a Atletika s.r.o. v zložení: pp. Korčok, Gubrický, Lopuchovský, 
Kozolková 

* členstvo Klubu BCF Dukla Banská Bystrica a Atletického klubu pri Súkromnej ZŠ v Lučenci. 
 
 

Termín nasledujúceho zasadnutia VV SAZ sa uskutoční dňa 23. marca 2016. 
 
 

Spracovala: Anna Kirnová 
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