
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zápisnica z 39. zasadnutia Výkonného výboru SAZ dňa 23.3.2016 v Bratislave. 
 
 

*VV SAZ zobral na vedomie informáciu o hospodárení SAZ a písomný súhrnný prehľad 
čerpania rozpočtu SAZ v roku 2016. Čerpanie rozpočtu je v súlade so schváleným rozpočtom 
SAZ. Na sekretariáte boli spracované podklady k vyúčtovaniu štátnych dotácii za rok 2015 a 
odoslané v stanovenom termíne na MŠ VVŠ SR. Na Se-SAZ sa dokončieva audit na 
spracovanie daňového priznania za rok 2015. 
*VV SAZ zobral na vedomie vyhodnotenie M SR v hale 2016 a správy delegátov zväzu. Bolo 
konštatované, že po organizačnej a technickej stránke boli všetky majstrovské podujatia v 
hale zabezpečené na dobrej úrovni a celkovo boli vnímané pozitívne aj vzhľadom na 
novinku – možnosti sledovať MSR dospelých na elektronickej tabuli, TV ESO, záznam na TV 
Arena Sport. Boli dodržané časové rozpisy, jednotlivé sektory fungovali v súlade s pravidlami, 
bola zaznamenaná vysoká sledovanosť on-line na všetkých H MSR 2016. Veľkým negatívom 
bola vysoká konzumácia alkoholických nápojov niektorými trénermi a s tým súvisiace ich 
nevhodné správanie. 
*VV SAZ zobral na vedomie vyhodnotenie H MS 17.-20.3.2016 v Portlande. SAZ 
reprezentovali 2 pretekári a 2 tréneri. I. Putalová s M. Lopuchovským absolvovali pred 
samotným podujatím sústredenie v Chula Vista od 2. marca, ktoré prispelo k vynikajúcemu 
finálovému umiestneniu a 6. miestu I. Putalovej v behu na 400 m. Šprintér J. Volko skončil 
celkovo na 34. mieste a po HMS odcestovali z Portlandu s trénerkou N. Bendovou na 
sústredenie v Alicante, I. Putalová s trénerom do Johannesburgu. 
*VV SAZ zobral na vedomie vyhodnotenie účasti SAZ na EP vo vrhoch 12.-13.3.2016 v Arade. 
Umiestnenie slovenských pretekárov: U 23 - K. Končoš v hode kladivom 10. miesto, J. 
Kočárová v hode diskom 11., M. Vargová v hode oštepom 14., a M. Olej vo vrhu guľou 12. 
miesto. 
Na zasadnutí VV SAZ odznela úvaha o možnosti usporiadania tohto podujatia na Slovensku. *VV 
SAZ zobral na vedomie vyhodnotenie IAAF Challenge Dudinská 50 a MSR v chôdzi na 50 km 
mužov a 20 km žien ktoré sa konali 19.3.2016 v Dudinciach. Bola vyslovená spokojnosť s 
organizačným zabezpečením obidvoch podujatí za účasti rekordného počtu zúčastnených 40 
krajín sveta. 
Pozitívom bolo splnenie, resp. potvrdenie limitov a určenie nominácie na OH. Negatívom je, že 
M SR v chôdzi mužov na 50 km dokončili len 2 chodci. 
*VV SAZ zobral na vedomie vyhodnotenie akademických MS v cezpoľnom 12.3.2016 v 
Cassine. Účasť na podujatí bola v súlade s koncepciou na ME v cezpoľnom 2017. Najlepšie 
umiestnenie – 38. miesto dosiahol P. Ďurec a N. Čorbová. Na 40. mieste sa umiestnila 
perspektívna pretekárka Z. Ďurcová a na 41. mieste skončila J. Martinská. Družstvo žien 
skončilo z 12 zúčastnených na 8. mieste. 
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*VV SAZ zobral na vedomie písomný návrh Súťažného poriadku Atletickej ligy 2016. Na 
základe umiestnenia vo finále v roku 2015 majú právo účasti v AL 2016 družstvá mužov -
ACSNR, UKBLA, NRSOG, DUKBB, STUBA, STUKE, žien - DUKBB, NRSOG, ZTSDU, UKBLA, ASKTT a 
STUBA, na základe bodovania ďalšie družstvá mužov - ZTSDU, ASKTT a žien – ATUKE, 
ZTSMT, ďalšie poradie: ACMAL, ZVLKM a SLATN. 
 
 

Uvedené kluby majú právo účasti v AL 2016 na základe prihlášky do súťaže zaslané 
predsedovi ŠTK do 24.4.2016 a uhradeného poplatku 200 € za družstvo do 30.4.2016. 
VV SAZ schválil predložený návrh SP Atletickej ligy a termínového kalendára SAZ pre rok 
2016 a uložil ŠTK SAZ vyriešiť otázku definitívneho termínu a miesta usporiadania kola AL 
pôvodne plánovaného 11.6.2016 v Nitre. 
*VV SAZ zobral na vedomie pracovný Návrh Stanov SAZ. Návrh predložených Stanov SAZ 
vychádza z doteraz platných Stanov SAZ s prihliadnutím na vzorové stanovy vypracované MŠ 
VVaŠ SR. Pôvodne plánovaný termín Valného zhromaždenia SAZ na 24.4.2014, kde mali byť 
stanovy schválené sa ukázal ako nereálny, a v kolízii so seminárom pre atletické 
kluby/oddiely, v programe ktorého by mal byť aj výklad návrhu stanov. 
VV SAZ schválil termín zvolania VZ SAZ na 15.5.2016, o mieste sa rozhodne dodatočne. 
*VV SAZ zobral na vedomie informáciu o projekte HNO 2016, PZPM a ŠT v roku 2016. 
Projekt HNO pokračuje v súlade s plánom. Uskutočnil sa výcvikový tábor HNO v dňoch 12.-
15.3.2016 v hoteli Kremenec v Tatranskej Lomnici za účasti 29 osôb. Náklady SAZ boli v sume 
154 € (cestovné, prenájom telocvične a regenerácia). Tréningové sústredenie výberu ŠT a 
PZPM sa uskutočnilo v hoteli Smrekovec na Donovaloch za účasti 40 osôb. Náklady SAZ boli v 
sume 374,68 € (cestovné, prenájom telocvične a regenerácia). 
Pobytové náklady (strava a ubytovanie) na obidve podujatia boli poskytnuté na základe 
ponuky MV SR projektu Záujmové pobyty. 
VV SAZ zobral na vedomie informáciu o konaní Seminára mládežníckej atletiky 12.3.2016 v 
Banskej Bystrici a o školení trénerov detskej atletiky 18.3.2016 v Banskej Bystrici, kde bolo 
vyškolených 21 trénerov detskej atletiky. 
*VV SAZ sa zobral na vedomie informáciu o súdnom konaní na podnet J. Plachého, ktorý sa 
konal 21.3.2016 v Trenčíne. Súd zamietol žalobu J. Plachého z dôvodu, že nebola dokázaná 
skutková podstata žaloby, voči čomu sa žalobca mieni odvolať. 
Rôzne: 
*bola schválená nominácia 10 chlapcov, 10 dievčat a 3 vedúcich na Rumi Games 

v Konyi, od rodičov atlétov bude vyžadovať informovaný súhlas s cestou do Turecka 

*bola predložená k schváleniu výnimka z pravidiel SAZ, aby platilo v kategórii mladších a 
najmladších žiakov pravidlo o uliatom štarte ako vo viacbojoch 

* informácia o schválených návrhoch na ocenenia SOV: plaketa SOV pre primátora 
Šamorína p. Bárdosa, bronzový odznak SOV pre trénera D. Valenta, cena za výkon 
roka 2015 pre M. Tótha a cena Fair play pre M. Černáka 

*informácia o Partnerstve SAZ s mestom Košice, podpísanom Memorande o podpore EYOF v 
Košiciach v roku 2021, podpore SAZ pri rekonštrukcii atletických zariadení a infraštruktúry 
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v Košiciach (vybudovanie buď nového štadióna alebo rekonštrukcia súčasného a dobudovať 
tribúnu pre 1500 divákov ako aj ďalšiu infraštruktúru) 
*informácia o reálnych kontúrach obnovenia bývalého mítingu P-T-S, ktorý sa uskutoční 
4.6.2016 v Šamoríne 

*informácia o sústredení bežcov 18.-23.3.2016 v Šamoríne v príprave na ME kros 2017 
*informácia o výberovom konaní nových zamestnancov na sekretariáte SAZ: 
k 1.3.2016     bol prijatý na     post     koordinátora Detskej     atletiky p. Ján     Beňa, k 
1.4.2016 administratívny pracovník      SAZ      p. Juraj Török a k 1.3.2016 do Atletika 
s.r.o. p. Tomáš Benko. 
* VV SAZ schválil: 

- členstvo novozaložených klubov v SAZ: Základná škola Kulíškova 8, 821 08 Bratislava, 
Základná škola s Materskou školou Ul. Bratrícka 355/19 984 01 Lučenec, Detská atletika, 
o.z. Bratislava a Športový klub polície Bratislava. 
- predložený návrh prerozdelenia Príspevku SAZ na zabezpečenie dopravy a paušál pre 
družstvá v rámci krajských súťaží 
- výnimku v kategórii mladších a najmladších žiakov, aby platilo pravidlo o uliatom štarte ako 
vo viacbojoch 

- účasť: p. D. Kozolkovej na Seminári pre ženy 1.-4.4.2016 v Birminghame a pp. V. 
Gubrického, A. Kirnovej na EA CEO seminári 7.-10.4.2016 v Minsku. 
- návrh nominácie na Medzištátne stretnutie chodcov v Poděbradoch: muži 20 km – A. 
Kučmín, D. Majdán, P. Tichý, ženy 20 km – M. Gáliková, M. Czaková, M. Hornáková, juniori – 
D. Černý, A. Hamžič (juniorky neštartujú), oficiáli – M. Spišiak, R. Benčík 

- prerozdelenie mesačného príspevku pre kluby na podporu mládeže v sume 82 500 EUR 
so splatnosťou od 1.3.2016, podrobné prerozdelenie uverejnené na webe SAZ 

- aby sa kolo Atletickej ligy SR nekonalo v kolízii s českou extraligou (ktorá má byť 12.6.), teda 
AL SR by bola 11.6. s tým, naši atléti, ktorí sú v kluboch zúčastňujúcich sa Atletickej ligy SR 
nebudú môcť pretekať v čase konania AL SR na iných podujatiach 
 
 

Termín nasledujúceho zasadnutia VV SAZ sa uskutoční dňa 20. apríla 2016. 
 
 

Spracovala: A. Kirnová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

http://www.atletikasvk.sk/


 


