
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zápisnica zo 41. zasadnutia Výkonného výboru SAZ dňa 11.5.2016 v Bratislave. 
 
 

VV SAZ mal na svojom 41. zasadnutí prerokovanie nasledujúcich bodov programu: 
 
 

*VV SAZ zobral na vedomie informáciu o hospodárení SAZ a písomný prehľad čerpania 
rozpočtu SAZ k 10.5.2016. Priebežne sa rokuje s novými partnermi a sponzormi - STARS for 
STARS podporí dorasteneckú kategóriu v sume 10000 € (na medzioblastnom stretnutí 
ocenené 3 výkony chlapcov a dievčat v sume 250 €– 200 € – 150 € , podpora reprezentácie 
na ME dorastu, ocenenie 3 dorasteneckých výkonov na podujatí Atlét roka 2016, ap.). 
Prebiehajú rokovania ohľadom zabezpečenia mítingu P-T-S, ktorého garantom je SAZ, 
ekonomicky bude riešený prostredníctvom Atletika s.r.o. Pripravuje sa zmluve na podpis s 
NŠC – dotácia v sume 20 000 € na P-T-S, a sú plánované výdavky v sume 20 000 € - zvyšná 
splátka pre RTVS za balík reklamných práv, vrátane TV prenosu z P-T-S. 
*VV SAZ zobral na vedomie vyhodnotenie MS v chôdzi družstiev 7.-8.5.2016 v Ríme. 
Neúčasť nášho najúspešnejšieho chodca M. Tótha ovplyvnila celkové vystúpenie slovenskej 
výpravy. Preto je do budúcnosti potrebné prehodnotiť priority účasti na týchto MS. 
Najúspešnejšie si počínal junior D. Černý, ktorý skončil v štartovom poli 57 pretekárov na 
skvelom 12. mieste v osobnom rekorde 42:07. Ostatní pretekári výrazne zaostali za 
osobnými rekordmi. V kategórii mužov na 20 km, štartovalo 123 pretekárov : T. Kučmín 38. 
výkonom 1:23:17, D. Majdán 77. výkonom 1:28:42, M. Úradník 93. výkonom 1:32:23 a M. 
Morvay preteky nedokončil. 
V kategórii žien na 20 km štartovalo 105 chodkýň. M. Gáliková skončila na 34. mieste 
výkonom 1:33:43, M. Czaková 46. časom 1:34:47 a M. Hornáková 81. výkonom 1:42:22. 
V súťaž družstiev mužov na 20 km skončili reprezentanti SAZ na 19.mieste a družstvo žien 
na 13. mieste. 
VV SAZ uložil Chodeckej sekcii SAZ predložiť víziu rozvoja chodeckých disciplín na Slovensku 
*VV SAZ zobral na vedomie informáciu o plnení limitov na ME v Amsterdame a OH v Riu, na 
obidve podujatia ma splnený limit zatiaľ 14 atlétov, na postupovej pozícii v rebríčku IAAF sú 
ďalší atléti, na ME je pravdepodobná účasť štafety žien (4x100 m zatiaľ v rebríčku na 15. 
mieste, 4x400 m na 16. mieste, pričom môže štartovať 16 štafiet). 
VV SAZ schválil pobyt vybraných 10 pretekárok SAZ na 2 dni pred P-T-S v Šamoríne za 
účelom nácviku štafiet v rámci rozpočtu reprezentácie SAZ 

*VV SAZ zobral na vedomie informáciu o uskutočnenom sústredení reprezentačných štafiet v 
Břeclavi a mládežníckych výjazdoch do zahraničia. 
Sústredenia širšej reprezentácie šprintérskej sekcie 29.4.-1.5.2016 v Břeclavi sa zúčastnilo 21 
atlétov (7 atlétov sa zo študijných a iných dôvodov ospravedlnilo). Sústredenie sa konalo vo 
výborných podmienkach a splnilo svoj účel praktického nácviku štafetových behov, 
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s absolvovaním aj teoretickej prednášky, ukážky dynamického strečingu, testovania 
rýchlostno-silových schopností prístrojom „myotest“, výsledky ktorého boli konzultované s 
pretekármi a doporučené vhodné tréningové prostriedky. 
 
 

Na pretekoch 30.4.2016 v Tiszaujvárosi sa zúčastnilo 31 pretekárov z viacerých klubov (TJ 
Tatran a AŠK Spišská Nová Ves - 8, AK Spartak Dubnica - 9 a AK STU Košice - 14 pretekárov). 
Pretekári podali kvalitné výkony na úrovni osobných rekordov a viacerí vo svojich 
disciplínach vyhrali, vyzdvihnúť možno 2 víťazstva P. Garčárovej na 100 m a 200 m výkonom 
12,32, resp. 25,43. 
Najbližšie mládežnícke podujatie s výjazdom do zahraničia je míting F. Schustera 15.5.2016 
vo Schwechate s účasťou 20 atlétov a 5 oficiálov a Medzinárodné Detské hry 26.6.2016 v 
Lowiczi (pôvodne sa konalo podujatie vo Varšave). 
*VV SAZ zobral na vedomie informáciu o organizácii mítingu P-T-S 4.6.2016 v Šamoríne. 
Záujmom SAZ je prinavrátiť podujatiu status z minulosti s účasťou kvalitných zahraničných 
pretekárov aj slovenských účastníkov OH Rio 2016. Prizvaní budú čestní hostia, významné 
osobnosti, členovia Siene slávy SAZ, rieši sa možnosť záštity podujatia predsedom 
Parlamentu SR. Okrem pozitívneho prístupu hlavných sponzorov podujatia Pravda, RTVS a 
Slovnaft pribúda záujem aj ďalších významných sponzorov – TIPOS, VUJE, Olympijská 
nadácia, Trnavský samosprávny kraj, ap.         V spolupráci s SOV a Olympijským múzeom je 
plánovaná výstava histórie P-T-S. 
*VV SAZ zobral na vedomie informáciu o projektoch a aktivitách HNO a Detskej atletiky pre 
rok 2016. 
*VV SAZ zobral na vedomie návrh organizačného zabezpečenia VZ SAZ 21.5.2016 v 
Šamoríne a návrh Stanov SAZ. Predložený návrh Stanov SAZ zohľadňuje povinnosti v 
súlade s nadobudnutím platnosti nového zákona o športe so zakomponovaním voľby 
Arbitrážnej rady SAZ, Disciplinárnej a Odvolacej komisie SAZ, kontrolóra SAZ. Zároveň bude 
potrebné zabezpečiť čo najvyššiu účasť delegátov na VZ SAZ tak aby bolo plénum 
uznášaniaschopné, orgány a Stanovy SAZ schválené, v opačnom prípade by boli ohrozené 
štátne dotácie na činnosť SAZ na rok 2017. 
V súvislosti s voľbou podpredsedu SAZ oznámil kandidatúru na tento post p. Ladislav 
Asványi. 
*VV SAZ prerokoval možnosť prenájmu, prípadne odkúpenia súťažného systému AtletIS. 
Zvažovala sa forma využívania verzie poskytnutých balíčkov, možnosti prístupu do databázy 
štatistiky, možnosti spustenia systému, ktorému by predchádzalo školenie operátorov 
systému. V záujme dopracovania systému, prípadného „vychytania“ nedostatkov a jeho 
funkčnosti pre všetky atletické podujatia na Slovensku, VV SAZ navrhol aby konečné 
rozhodnutie o odkúpení, resp. prenájme AtletIS bolo po skončení sezóny 2016. 
* Rôzne 

VV SAZ zobral na vedomie 

- informáciu o organizačnom zabezpečení medzioblastného stretnutia dorastu v Košiciach a 
potrebe koordinácie dopravy, ubytovania 

- informáciu o dobehu štafety 23.6. k OH v Riu, ktorá je súčasťou Olympijského dňa 
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- o uskutočnenom 1. kole Atletickej ligy 2016 , ktoré možno považovať po každej stránke za 
úspešné, družstvá boli disciplinované a bolo zaznamenaných 393 štartov 

- predložené písomné porovnanie výkonnosti GPS a Atletickej ligy (uverejnené na webe SAZ) -
informáciu o uskutočnenom stretnutí 23 klubov VsAZ 24.4. v Košiciach, ktoré o.i. rozhodlo že 
volebné VZ VsAZ sa uskutoční 20.6.2016. 
- informáciu o uskutočnenom seminári 8.5. v Banskej Bystrici k Zákonu o športe 

- informáciu o pridelení usporiadania vrcholných podujatí EA : HME 2018 v Glasgowe, ME U 
18 2018 v Györi, ME U 18 v 2020 v Rieti, PEM v cezpoľnom behu 2017 v Albufeire, EP vo 
vrhoch 2017 v Las Palmas Gran Canaria, EP 10 000 m v 2017 v Minsku. ME družstiev sa budú 
konať každé 2 párne roky, striedať sa budú s ME družstiev vo viacbojoch od r. 2017. EA 
schválilo Kódex pre delegátov a oficiálov delegovaných EA. 
- informáciu o pracovnom stretnutí na SAUŠ ohľadom SLU 23.-28.8.2017 v Taipei ( 
pretekári ročník narodenia 1.1.1989 – 31.12.1999) 
 
 

VV SAZ schválil: 
- žiadosti o členstvo 4 nových klubov v SAZ: 1. ŠK pre Radosť, o.z. Nitra, 2. Boscovia Nová 
Dubnica a 3. AC Michalovce a AK Trojky zo Zvolena a AK Trojky Zvolen. 
 
 

Termín nasledujúceho zasadnutia VV SAZ sa uskutoční dňa 22. júna 2016. 
 
 

Spracovala: A. Kirnová 
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