
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zápisnica zo 40. zasadnutia Výkonného výboru SAZ dňa 20.4.2016 v Bratislave. 
 
 

*VV SAZ zobral na vedomie informáciu o hospodárení SAZ a písomný súhrnný prehľad 
čerpania rozpočtu SAZ k 19.4.2016. Čerpanie rozpočtu účelových prostriedkov pre 
reprezentáciu a pre potreby ÚTM je v súlade s podmienkami stanovenými zmluvne 
(stanovený termín predloženia vyúčtovania do 31.10.2016, vo výnimočných prípadoch je 
potrebné požiadať SAZ o predĺženie čerpania), ostatné čerpanie je v súlade s bežným 
režimom hospodárenia. 
IAAF schválil pre SAZ projekt na rok 2016 v sume 25 000 USD pre Atletickú ligu 2016 a pošle 
20 000 USD na účet SAZ do konca apríla, zvyšok po splnení stanovených podmienok v októbri 
2016, tzv. Olympijské atletické dividendy (OAD), splnený prísľub predsedu IAAF prerozdeliť v 
štvorročnom cykle pre každý zväz 100 000 USD. 
*VV SAZ zobral na vedomie vyhodnotenie MS v polmaratóne 26.3.2016 v Cardiffe. Bolo 
konštatované, že po organizačnej a technickej stránke bolo podujatie zabezpečené od SAZ aj 
usporiadateľa na dobrej úrovni. J. Vitko v konkurencii 86 vytrvalcov za nepriaznivého 
veterného a daždivého počasia obsadil solídne umiestnenie na 58. mieste výkonom 1:06:50 a 
K. Berešová z 83 štartujúcich skončila na 62. mieste časom 1:16:20. 
*VV SAZ zobral na vedomie vyhodnotenie M SR v chôdzi na 20 km, ktoré sa konali 9.4.2016 v 

Poděbradoch v rámci medzištátneho chodeckého viacstretnutia. M SR na 20 km v chôdzi 
vyhral A. Kučmín v osobnom rekorde a limite na OH 1:20:43, pred M. Úradníkom a D. 
Majdánom. V rámci medzištátneho stretnutia bolo družstvo SAZ na 2. mieste a družstvo žien 
zvíťazilo. Zaujali výkony v mládežníckych kategóriách: M. Morvay 20 km za 1:28:19, M. 
Hornáková 1:39:52, junior D. Černý na 10 km splnil limit na MSJ výkonom 42:40 a E. 
Hačundová na 5 km výkonom 24:20 splnila limit na ME mládeže. 
*VV SAZ zobral na vedomie vyhodnotenie MS v polmaratóne 3.4.2016 v Bratislave. 
Absencia najlepších vytrvalcov – J. Vitko, K. Berešová vzhľadom k ich účasti na MS v 
polmaratóne, ďalší v príprave na OH, poznačila celkovú úroveň majstrovstiev. Víťazmi sa 
stali J. Urban výkonom 1:07:49 a P. Fašungová výkonom 1:19:48. V kategórii družstiev 
zvíťazilo družstvo mužov z TJ Obalservis Košice a žien zo Slávie STU Bratislava. 
*VV SAZ zobral na vedomie návrh organizačného zabezpečenia a nominácie na MS družstiev v 
chôdzi, ktoré sa uskutočnia 7.-8.5.2016 v Ríme. Po predchádzajúcom prerokovaní 
nominácie v chodeckej komisii, berúc do úvahy tréningový výpadok M. Tótha zo zdravotných 
dôvodov a neobsadenia disciplíny na 50 km chôdza mužov a 10 km junioriek bola predložená a 
schválená nominácia výpravy v 9 chodcov a 4 oficiálov v zložení: družstvo mužov 20 km – A. 
Kučmín, M. Úradník, D. Majdán, M. Morvay, juniori – D. Černý, družstvo žien na 20 km – M. 
Gáliková, M. Czaková, M. Hornáková, vedúci výpravy/tréneri – A.Kirnová, M. Pupiš, R. 
Benčík a M. Spišiak. 
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*VV SAZ zobral na vedomie informáciu o plnení limitov na ME v Amsterdame a OH v Riu. Na 
OH má splnený limit zatiaľ 14 atlétov, je predpoklad účasti 18 až 20 atlétov. Na ME 
v Amsterdame zatiaľ splnilo limit EA 13 atlétov, do úvahy prichádzajú ďalší, za predpokladu 
účasti štafety by mohla mať výprava SAZ rekordnú účasť 24 – 27 atlétov. 
*VV SAZ zobral na vedomie informáciu o prestupoch v jarnom prestupovom termíne 2016. 
Bolo podaných 75 žiadosti o prestup, schválených bolo 65 prestupov po splnení podmienok v 
stanovenom termíne. Prehľad je uverejnený na webe SAZ. 
VV SAZ zobral na vedomie informáciu o 102 podaných žiadostiach o hosťovanie v AL a OAZ. *VV 
SAZ zobral na vedomie informáciu o organizácii mítingu P-T-S 4.6.2016 v Šamoríne. K 
rokovaniu bodu programu bol prizvaný p. Asványi, ktorý bol iniciátorom obnovenia tradície 
mítingu P-T-S. Termín podujatia bol navrhnutý berúc do úvahy okolnosti a možnosti, pri 
príležitosti slávnostného otvorenia novopostaveného atletického štadióna v Šamoríne, po 
predchádzajúcich rokovaniach s tradičnými partnermi podujatia: denníkom Pravda, 
Slovenskou televíziou (prispeli rokovania o odkúpení televíznych vysielacích práv RTVS) a 
Slovnaftom. Podujatie má byť v réžii SAZ, predpoklad vyrovnaného rozpočtu cca 170 000 €, 
ktorý nezaťaží rozpočet SAZ. 
Na podujatí sa očakáva prezentácia slovenskej atletickej špičky aj zahraničných pretekárov s 
patričnou finančnou motiváciou pre víťazov disciplín, s možnosťou plnenia limitov na ME, 
OH, vrátane štafiet mužov na 4x100 m a žien 4x100 m a 4 x 400 m. 
Súčasťou podujatia bude množstvo sprievodných akcií na popularizáciu atletiky - Deň detí, 
prezentácia Detskej atletiky, ap. 
*K bodu programu – Schválenie žiadosti o prijatie nových klubov do SAZ neboli predložené 
nové žiadosti o členstvo v SAZ. 
*VV SAZ zobral na vedomie návrh Atletických súťaží SAZ 2016 a po zapracovaní pripomienok 
schválil predložený návrh, k dispozícii budú v tlačenej forme 30.4.2016. 
*VV SAZ zobral na vedomie návrh smernice o získavaní odbornej spôsobilosti tréner atletiky a 
licencií tréner atletiky a po zapracovaní pripomienok schválil predložený návrh. 
*VV SAZ zobral na vedomie návrh Stanov SAZ, ktorý zohľadňuje povinnosti v súlade s 
nadobudnutím platnosti nového zákona o športe. VV SAZ schválil pracovný návrh Stanov 
SAZ a Návrh organizačného zabezpečenia a program VZ SAZ 15.5.2016 v Šamoríne. 
Materiály sú k pripomienkovaniu uverejnené na webe SAZ. 
*VV SAZ za zaoberal úpravou Disciplinárneho poriadku SAZ. V záujme jeho prepracovanosti 
do potrebnej funkčnej podoby sa jeho schválenie odkladá. 
*VV SAZ sa zaoberal možnosťami prenájmu, prípadne odkúpenia súťažného systému AtletIS. 
Cenová ponuka prenájmu systému závisí od rozhodnutia využívania verzie balíčka. O 
konečnom rozhodnutí prenájmu, resp. zakúpenia SAZ-om pre potreby OAZ a klubov sa 
rozhodne po zvážení možností na budúcom zasadaní VV SAZ. 
*Rôzne: VV SAZ zobral na vedomie informáciu o: 
* zrušení výjazdu do Konye vzhľadom na bezpečnostnú situáciu v Turecku 

* prebiehajúcej masívnej kampani Tesco behov s propagáciou Detskej atletiky a SAZ, zisk 
z predaja každého určeného tovaru v hodnote 1 cent bude v prospech zakúpenia atletických 
sád pre Detskú atletiku 
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*pracovnom stretnutí predsedu SAZ s premiérom SR ohľadom podpory k rekonštrukcii 
futbalovo – atletického štadióna v Banskej Bystrici a o zapracovaní do programového 
vyhlásenia vlády SR - podpora pri budovaní športovej infraštruktúry – rekonštrukcii/výstavbe 
štadióna v Košiciach 

* plánovanom stretnutí generálneho sekretára SAZ so zástupcami klubov VsAZ 24.4. v 
Košiciach v záujme sfunkčnenia celej oblasti 
*záväzných termínoch EA a IAAF a zaslaní Ročnej správy SAZ za r. 2015 na IAAF 
*programe a účasti delegátov SAZ na CEO konferencii 8.-10.4.2016 v Minsku, 
*účasti pracovníčky SAZ seminári „Ženy v atletike“ 1.-4.4.2016 v Birminghame 
VV SAZ schválil: 
* predbežnú prihlášku na ME v behu do vrchu 2.7.2016 v Arco: 4 bežci a 2 oficiáli *predbežnú 
prihlášku na SP mládeže v behu do vrchu 25.6.2016 v Jánskych Lázňach: 4 chlapci, 3 
dievčatá a 2 oficiáli 
*predbežnú prihlášku na WMRA Long Distance 18.6.2016 v Podbrde/Slovinsko 1 bežkyňu a 1 
vedúceho. 
*predbežnú prihlášku na MSJ 19.-22.7.2016 v Bydgošti: 5 atlétov a 4 oficiálov 
*účasť na Fóre mladých lídrov pri ME v Amsterdame: M. Hammela. 
 
 

Termín nasledujúceho zasadnutia VV SAZ sa uskutoční dňa 11. mája 2016. 
 
 

 VV SAZ na základe pripomienok atletických klubov ohľadom kolízie termínov v 
elektronickom hlasovaní schválil zmenu termínu Valného zhromaždenia SAZ na 
21.5.2016 v Šamoríne (namiesto pôvodne plánovaného termínu 15.5.). 

 
 

Spracovala: A. Kirnová 
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