
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zápisnica zo 42. zasadnutia VV SAZ dňa 22.6.2016 v Bratislave/26.6.2016 v Banskej Bystrici 
 
 

*VV SAZ zobral na vedomie informáciu o hospodárení SAZ a súhrnný písomný prehľad 
čerpania rozpočtu SAZ 2016. Čerpania rozpočtu prebieha kontinuálne, niektoré mínusové 
položky v tabuľke boli naplánované dodatočne. Prijímatelia dotácií majú povinnosť predložiť 
vyúčtovanie na SAZ do 30.októbra 2016 aby mohli byť prípadné nevyčerpané prostriedky 
použité na ďalšie projekty. 
*VV SAZ zobral na vedomie informáciu o uskutočnenom Valnom zhromaždení SAZ, ktoré sa 
konalo 21.5.2016 v Šamoríne. Miesto VZ SAZ bolo vybrané zámerne aby mali delegáti 
možnosť zoznámiť sa s miestom obnoveného podujatia P-T-S mítingu a dejiskom 
budúcoročných ME v cezpoľnom behu. Pred oficiálnym programom bolo odovzdané 
ocenenie EA na návrh SAZ p. Kazimírovi Hunčíkovi za celoživotný prínos v prospech atletiky, 
VZ SAZ riešilo zásadné body programu vyplývajúce z platnosti nového Zákona o športe a 
predložené návrhy boli väčšinou delegátov schválené. Boli schválené Stanovy SAZ, 
jednomyseľne bol schválený nový podpredseda SAZ p. Ladislav Asványi, člen VV SAZ za 
komisiu atlétov p. Matej Tóth a kontrolór SAZ p. Jozef Malík. Súčasní členovia VV SAZ sú jeho 
riadnymi členmi s hlasovacím právom do nadchádzajúceho volebného VZ SAZ v novembri. *VV 
SAZ zobral na vedomie vyhodnotenie Atletického mítingu P-T-S, ktorý sa uskutočnil 4.6. v 
Šamoríne. Bolo zdôraznené, že tento ambiciózny projekt na novopostavenom štadióne sa 
mohol uskutočniť najmä vďaka zainteresovanosti p. Asványiho. 
p. Asványi stručne priblížil priebežné kroky, ako nadobúdal projekt obnovenia tradície 
mítingu konkrétne kontúry, aktivity a rokovania SAZ s partnermi P-T-S, mestom Šamorín, 
spoločnosťou x-bionic® sphere a sponzormi (Tipos, NŠC, ŠH Mladosť, Iuris, Vuje, EKKL, 
Pravda, RTVS, Slovnaft, Cafe Molinari, ap.) aby mohlo byť podujatie zabezpečené po 
organizačnej aj finančnej stránke. Sprievodnými akciami bolo zapálenie olympijského ohňa, 
aktivity pre deti, ktorých sa zúčastnilo okolo 400, bežecké podujatie a popoludní samotná P-T-
S. Pozitívom bola prítomnosť približne 3000 divákov ako aj naštartovanie mladých ľudí 
v organizačnom výbore, ktorí budú oporou pri organizovaní atletických podujatí aj do 
budúcnosti, či už P-T-S, ME v cezpoľnom behu a ďalších. 
*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, v rebríčku IAAF klesli na nižšie miesta: na 35. mieste je 
oštepár Ženúch (štartuje 32 pretekárov), skokanka do diaľky J. Velďáková na 41. mieste 
(štartuje 32), kladivárov bude štartovať 32, do úvahy prichádzajú ďalší kandidáti - V. 
Kaňuchová, N. Lomnická, L. Charfreitag, maratónci J. Urban, N. Čorbová, K. Jánošíková, na 
400m prek. M. Kučera. 
VZ SOV bude schvaľovať zloženie výpravy na OH 8.7., s možnosťou doplniť atlétov podľa 
rankingu IAAF k 14.7. a konečný menovitý zoznam účastníkov OH v Riu bude známy 18.7. 
 
 
 
 

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 



 
 
 
 
 
 
 
 

Na ME v Amsterdame zatiaľ splnilo limit EA 16 atlétov (avšak na polmaratóne nebude 
štartovať K. Berešová aby si doliečila zranenie). Na základe EA rebríčka súčtu dvoch 
najlepších výkonov do 16. miesta sa na ME nominovali ženy v štafetách na 4x100 (v rebríčku 
EA na 15. mieste) m a 4x400 m (9. miesto). TK SAZ žiada v záverečných prihláškach žiadať o 
zaradenie na čakaciu listinu v individuálnych disciplínach nominované členky štafiet a 
niektorých ďalších pretekárov berúc do úvahy výsledky na M SR v Banskej Bystrici a ochotu 
úhrady stanovenej sumy nákladov na ME ako spoluúčasť. Konečná nominácia atlétov aj 
oficiálov na ME bude schvaľovaná po M SR v Banskej Bystrici. Pre osobných trénerov (pp. 
Mereš, Kresťanko, prípadne p. Kováč a ďalší ak ich zverenci budú akceptovaní k štartu v 
individuálnej disciplíne z „waiting list“) bude SAZ zabezpečovať len “Extra coach“ 
akreditácie (na osobu a pobyt 170 € plus príspevok na dopravu 100 €), ostatné náležitosti – 
cestu, ubytovanie si zabezpečujú vo vlastnej réžii osobných trénerov. 
*VV SAZ zobral na vedomie vyhodnotenie M SR žiakov, dorastu a juniorov a medzištátneho 
stretnutia dorastu. 
M SR vo viacbojoch žiakov 12.6. v Trenčíne – bola zaznamenaná vysoká účasť pretekárov a 
dobrá úroveň podujatia, organizačne bez problémov. 
M SR mladších žiakov 18.6. v Nových Zámkoch – usporiadateľ sa zhostil úlohy nad 
očakávanie veľmi dobre a žiada usporiadateľovi navýšiť pôvodnú 1200 € dotáciu. 
M SR dorastu 4.-5.6. v Dubnici – priebeh podujatia bol dôstojný, usporiadatelia sa zhostili 
úlohy so cťou. Najúspešnejším pretekárom bol Jakub Benda, ktorý získal 3 individuálne tituly: v 
behu na 100 m, 200 m a v skoku do diaľky. Zlatú medailu získali atléti z 20 klubov, najviac 
titulov majstra SR – po 6 zlatých si vybojovali atléti klubov AC Stavbár a ŠK ŠOG Nitra, čo 
svedčí o fakte, že minimálne v 20 oddieloch sa pracuje na dobrej úrovni v mládežníckej 
kategórii. . 
M SR juniorov 18.-19.6. v Nitre – v správe technických bolo poukázané na viacero 
nedostatkov: neskoré otvorenie kancelárie pretekov a vydávanie štartových čísel, 
nevytlačené štartovky k prezentácii, nezabezpečené slávnostné vyhlásenie výsledkov, ktoré 
muselo byť v réžii technických delegátov, chýbal rozhlas. Celkovo bolo 177 štartov juniorov a 
232 štartov junioriek. Organizátor bude vyzvaný generálnym sekretárom podať 
vysvetlenie k vzniknutej situácii. 
Medzištátne stretnutie U 18 CZE-HUN-SLO-SVK 11.6. v Brne - z predbežného hodnotenia 
vyplynul fakt, že zo zúčastnených 4 krajín Slovensko končí na 4. mieste, čo svedčí o 
výkonnostných rozdieloch. Aj napriek tomu bolo dosiahnutých niekoľko prvenstiev 
slovenských pretekárov a splnenie limitov na ME dorastu: Kováč, Baran, Gajanová, 
Polyáková, Garčárová, Opavský. 
Podrobné vyhodnotenia horeuvedených podujatí budú uverejnené na webe SAZ. 
*VV SAZ zobral na vedomie informáciu o splnených limitoch SAZ na ME dorastu v Tbilisi a 
MSJ v Bydgošti. 
Na ME dorastu v Tbilisi má splnené limity 14 pretekárov (z toho 2 z roku 2015), A limit 6 
pretekárov - Hačundová, Benda, Zapletalová, Gajanová, Baran a Kováč a 8 pretekári splnený B 
limit - Polyáková, Zavilinská, Garčárová, Žilavý, Koreň, Močáryová, Opavský, Hronček. 
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VV SAZ zobral na vedomie informáciu o plnení limitov na MSJ v Bydgošti. Zatiaľ majú splnený 
limit A – Pešková, Černý a B limit Meluš. 
VV SAZ schválil: - na ME dorastu 14.-17.7. v Tbilisi: vedúceho výpravy – p. Mittermayer, 
technického vedúceho – p. Laurenčík. 
- na MSJ 19.-24.7. v Bydgošti: vedúceho výpravy p. M. Illéša, 
Ostatných členov obidvoch výprav, oficiálov a atlétov schváli VV SAZ v elektronickom 
hlasovaní do 3.7.2016, podľa možnosti a kvóty EA, IAAF s účasťou trénerov tých pretekárov, 
ktorí majú splnený A limit. 
*VV SAZ zobral na vedomie návrh smerníc SAZ: Organizačný poriadok, o rozhodcoch, 
o poplatkoch. K uvedeným materiálom bola diskusia a boli predložené pripomienky v záujme 
funkčnosti smerníc a dodržania stanovených termínov v súlade s platným Zákonom o športe. 
VV SAZ odsúhlasil povinnosť úhrady členských poplatkov SAZ aj u mládeže a doplnenie 
štartových poplatkov pri behoch na ceste po dohode SAZ s usporiadateľom. 
VV SAZ po doplnení pripomienok schválil predložený návrh smerníc: Organizačný poriadok, o 
rozhodcoch a o poplatkoch, budú uverejnené na webe SAZ. 
*VV SAZ zobral na vedomie informáciu o problémoch štatistiky atletických výkonov v roku 
2016. Momentálny stav neumožňuje na základe štatistických údajov spracovaných v starom 
programe evidovaných nasadzovanie do dráh, výsledky z M SR v systéme Atletis nemožno 
automaticky preklopiť do štatistiky SAZ, výkony sa musia manuálne prepisovať, ap. VV SAZ 
konštatoval, že je nevyhnutné tento stav čo najskôr vyriešiť. 
*VV SAZ zobral na vedomie hodnotenie práce SAZ za prvý polrok 2016. Bolo konštatované, 
že SAZ zaznamenal doteraz najvyšší rozpočet, súvisiaci jednak s cieľmi na OH v Riu, 
pokračovaním tradičných ale aj s naštartovaním nových projektov. Boli zaznamenané viaceré 
úspešné akcie SAZ: pozitívne hodnotené mítingy ako Elán míting, BBL, Dudiská 50 IAAF 
Challenge, Stars for Stars, 51. ročník P-T-S, Tesco behy, Detská atletika a projekty venované 
mládeži a za účelom zvyšovania členskej základne. So zvyšujúcim sa rozpočtom súvisí aj viac 
vynaloženej práce, čo si vyžiadalo zvýšenie počtu zamestnancov SAZ. Bola vyslovená 
spokojnosť s doterajším pracovným nasadením pracovníkov sekretariátu SAZ, ktorí okrem 
bežnej agendy vytvárali podpornú bázu k novým aktivitám, pričom bolo konštatované, že 2 
prijatí pracovníci odišli – p. Torok k 15.6. v rámci 3 mesačnej skúšobnej doby a p. Beňa k 
30.6. odišiel na vlastnú žiadosť. Prijatá bola medzičasom nová pracovníčka sl. Silvia 
Leczkiová. Aj nadchádzajúce obdobie bude časovo a organizačne náročné v súvislosti v 
účasťou na vrcholných podujatiach: ME, ME dorastu, MSJ, OH, a pokračovaním domácich 
súťaží, preto bude potrebné aj naďalej zefektívňovať prácu. 
*Rôzne - informácia o priebežných názoroch na vylúčenie Ruskej atletickej federácie 
vzhľadom na dopingové škandály a s tým súvisiacu neúčasť ruských atlétov na ME, OH a 
medzinárodných aktivitách. MOV potvrdil stanovisko IAAF. SAZ je v pozícii pozorovateľa. 
- informácia o organizačnom zabezpečení a nominácii na Medzinárodné detské hry 
25.6.2016 v Lowitzi 
- informácia o uskutočnenom VZ VsAZ 24.4. v Košiciach, s účasťou 27 zástupcov 17 klubov 
VSAZ, na ktorom bol zvolený nový predseda oblasti p. Zoran Kollarovič 
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– informácia o Turnaji štyroch miest 25.-28.6. Ľubľani a výbere Bratislavy 

– informácia o liste Maďarského atletického zväzu: povinnosť dodržiavať propozície podujatí 
na území Maďarska, termín prihlášok do systému, pričom prihláška musí obsahovať 
potvrdenie vysielajúceho zväzu, že atléti majú povolenie štartovať na podujatí, úplné dáta 
pretekára /meno, priezvisko, dátum narodenia, číslo cestovného dokladu – buď OP alebo 
cestovný pas) 
 
 

VV SAZ schválil: 
- žiadosti o členstvo 4 nových klubov v SAZ: 1. ZŠ – M.R. Štefánika Trebišov, 2. POHYBKO pri 
ZŠ J. Fándlyho v Seredi a 3. klub ZŠ Jána Kupeckého v Pezinku a HK 95 v Považskej Bystrici 
- v predchádzajúcom hlasovaní elektronickou formou hlasovania organizačné zabezpečenia a 
záverečnej nominácie na 13. WMRA (MS v behu do vrchu v dlhom behu) 18.6. 2016 v 
Pobrde: pretekárka Katarína Lovrantová, doktorka p. Denisa Mlčochová. 
 
 

- v predchádzajúcom elektronickom hlasovaní organizačné zabezpečenie a záverečnú 
nomináciu na 11. Medzinárodný pohár mládeže 25.6.2016 v Jánskych Lázňach: vedúci 
výpravy - Róbert Petro, juniori – Patrik Borovka, Peter Ursíny, Ján Marko, juniorky Erika 
Belianska, Klaudia Žárska a Hana Hudecová. Doprava mikrobusom SAZ 

- organizačné zabezpečenie a nomináciu na Majstrovstvá Európy v behu do vrchu 2.7.2016 v 
Arco, vedúci výpravy – Pavol Kováč, muži – Jozef Urban, ženy – Silvia Schweiger, juniori – 
Marek Jankovič 
 
 

VV SAZ po M SR 26.6. v Banskej Bystrici na návrh TR SAZ schválil záverečnú nomináciu na 
ME v Amsterdame v zložení: 13 oficiálov - vedúci výpravy p. GUBRICKÝ, technický vedúci p. 
PUPIŠ, tréneri – pp. MIŠKO, TON, KOUKAL, SLOUKA, LOPUCHOVSKÝ, DUBOVSKÝ, BENDOVÁ, 
lekár p. HAJMÁSSY, fyzioterapeuti pp. FREUDENFELD, VRBA, média p. PORUBEC a 15 atlétov 
so splneným limitom: pp. BEZEKOVÁ/100 m, 200 m, štafety, BUBENÍK/skok do výšky, 
HRAŠNOVÁ, KAŇUCHOVÁ/hod kladivom, HRIVNÁK KLOCOVÁ/1500 m, CHARFREITAG, 
LOMNICKÝ/hod kladivom, PUTALOVÁ/400 m, štafety, REPČÍK/800 m, KUČERA 400 m prek., 
SLANÍČKOVÁ/400 m prek., 4x400 m, VELĎÁKOVÁ D./trojskok, VELĎÁKOVÁ J./skok do diaľky, 
4x100 m, VOLKO100 m, 200 m, ŽEŇÚCH/hod oštepom, členky štafiet vrátane náhradníčok – 
4x100 m Kršáková, Šibová, Bučková a 4x400 m Štuková, Šalgovičová, Ledecká. VV SAZ 
zároveň schvaľuje v súlade s podmienkami EA prihlásiť atlétov k štartu v individuálnych 
disciplínach bez splneného limitu a členky štafiet: ŠTUKOVÁ/800 m, KRŠÁKOVÁ/100 m, 
ŠALGOVIČOVÁ 400 m, VESZELKA/trojskok, MATÚŠ/100 m, LEDECKÁ/400 m prek., 
MOKRÁŠOVÁ, KUŠTÁROVÁ, LAJČÁKOVÁ/sedemboj. 
 
 

Termín nasledujúceho zasadnutia VV SAZ sa uskutoční dňa 14. júla 2016 v Bratislave. 
 
 

Spracovala: A. Kirnová 
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