
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zápisnica zo 43. zasadnutia Výkonného výboru SAZ dňa 14.7.2016 v Bratislave. 
 
 

*Na zasadnutie VV SAZ bol prizvaný p. Bakyta za účelom predloženia správy o príprave MS v 
behu do vrchu veteránov, ktoré sa uskutočnia 2. septembra 2017 vo Vršatci. Vo Vršatci sa 
pravidelné konajú preteky v behu do vrchu, vrátane 3. MS veteránov v behu do vrchu v roku 
2000. Predpokladaný rozpočet na toto podujatie je 70 000 €. Očakáva sa účasť asi 700 
veteránov zo 17 krajín, súčasťou podujatia budú aj sprievodné akcie ako Nordic Walking, 
preteky pre deti, ap. Momentálne je v štádiu riešenia získať povolenie postavenia časti trate 
v chránenej krajinnej oblasti. 
*VV SAZ zobral na vedomie informáciu o hospodárení SAZ a súhrnný písomný prehľad 
čerpania rozpočtu SAZ 2016. 
*VV SAZ zobral na vedomie vyhodnotenie ME v Amsterdame. Vystúpenie atlétov a výsledky 
boli hodnotené ako veľmi dobré, plán bolo umiestnenie 3 x do 6. miesta, skutočnosť: 5. 
miesto M. Lomnického v hode kladivom, 2 x 7. miesto kladivárky M. Hrašnovej a najväčším 
prekvapením výkon a umiestnenie M. Kučeru, dvakrát v osobnom rekorde a splnenie limitu 
na OH v Riu. Pozitívom je postup 11 pretekárov z kvalifikácie do semifinále. 
VV SAZ schválil odmeny pretekárom a trénerom za umiestnenie do 8. miesta na ME v 
Amsterdame - za 5. miesto M. Lomnickému, za 7. miesto M. Hrašnovej, M. Kučerovi, I. 
Putalovej za 6. miesto na HMS a ich trénerom a financie na prípravu nezaradeným atlétom v 
systéme - M. Kučerovi za limit na ME v Amsterdame a limit na OH, za umiestnenie na 10. 
mieste atlétkam štafety nezaradeným do podporného systému S. Šalgovičovej, A. Štukovej, 
A. Bezekovej, v súlade so schválenými princípmi. 
*VV SAZ zobral na vedomie informáciu o schválenej nominácii Valným zhromaždením SOV a 
organizačnom zabezpečení účasti na OH OH v Riu. Na OH má splnený limit a bolo 
nominovaných 16 atlétov: I. Putalová 400 m., L. Hrivnák Klocová 800 m , K. Berešová 
maratón, J. Velďáková skok do diaľky, D. Velďáková trojskok, M. Hrašnová hod kladivom, M. 
Czákova, M. Gáliková chôdza 20 km, J. Repčík 800 m, M. Kučera 400 m prek., M. Bubeník 
skok do výšky, M. Lomnický hod kladivom, A. Kučmín 20 km chôdza, M. Tóth, D. Majdán, M. 
Tišťan a 15 oficiálov/trénerov: V. Gubrický, M. Pupiš, R. Benčík, R. Dubovský, J. Koukal, M. 
Lopuchovský, P. Slouka, M. Spišiak, S. Tón, G. Valiska, P. Žňava, V. Bezdíček, P. Hajmássy, D. 
Freudenfeld, M. Vrba. 
Konečný menovitý zoznam všetkých účastníkov OH v Riu bude známy 18.7. 
Atletická časť výpravy vycestuje v troch skupinách: 31.7., 3.8. a 6.8. 
VV SAZ schválil dodatočné žiadosť o zaradenie do oficiálnej výpravy SOV na OH v Riu L. 
Charfreitaga vo funkcii trénera/poradcu zodpovedného za prípravu M. Lomnického. 
*VV SAZ zobral na vedomie vyhodnotenie M SR dospelých v Banskej Bystrici. Podujatie bolo 
zo strany VSC Dukla Banská Bystrica po organizačnej stránke dobre zorganizované vrátane 
ceremoniálov na dôstojnej úrovni a jednotného oblečenia rozhodcov. V priaznivých 
podmienkach boli dosiahnuté dobré výkony (Lomnický, Hrašnová, Putalová, Volko, 
Bezeková, Kučera aj atléti do 23 rokov – Veszelka, Holica), vrátane splnenia limitu na OH v 
skoku do diaľky J. Velďákovou. Medailová bilancia: VŠC Dukla Banská Bystrica 12-7-7, AC 
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Stavbár Nitra 9–2-2, Slávia UK Bratislava 3-3-9. Úlohou ostáva analýza súčasného stavu 
atletiky a spracovanie koncepcie rozvoja disciplín s výhľadom do budúcnosti. 
*VV SAZ zobral na vedomie vyhodnotenie Medzištátneho stretnutia juniorov v Miškolci. 
Družstvo juniorov Slovenska skončilo na 4 . mieste s počtom bodov 90. Zvíťazili Maďari 228 
b., pred Českom 207,5 b. a Slovinskom 136,5 b. Poradie družstiev junioriek: 1. Česko, 2. 
Maďarsko, 3. Slovensko 121 b., 4. Slovinsko 104 b. Konečné poradie družstiev juniorov a 
junioriek: 1. Česko 452,5 b., 2. Maďarsko 43 b., 3. Slovinsko 240,5 b., 4. Slovensko 211 b. 
Jediné slovenské víťazstvo si vybojovala guliarka Slošárová výkonom 14,93, čím splnila limit 
SAZ na MSJ v Bydgošti. 
*VV SAZ zobral na vedomie informáciu o sprevádzkovaní Informačného systému športu a 
o stave príprav nového registračného systému SAZ. Na základe požiadavky MŠ VVaŠ SR má 
SAZ 90 dní na preklopenie údajov a aplikáciu systému MEMBERY, ku ktorej sa uskutočnilo 
niekoľko pracovných stretnutí. Najväčšiu časť napĺňania bude tvoriť členská základňa a 
registrácia. Je potrebné urobiť poriadok a prehľad aj čo sa týka rozhodcov a trénerov, aby 
nefigurovali ako členovia vo viacerých kluboch, čo je potrebné uskutočniť do septembra 
2016. U trénerov je potrebné stanoviť členenie trénerov z hľadiska ich vzdelania, oprávnenia a 
platnosti licencie. 
*VV SAZ zobral na vedomie informáciu o záväzných termínoch EA, IAAF, termínoch pre 
nahlásenie kandidatúry na významné podujatia. 
* V Lausanne sa 15.11.2016 uskutoční oficiálne povinné pracovné stretnutie zástupcov 
organizačného výboru ME v cezpoľnom behu 2017 s pracovníkmi EA za účelom prerokovania 
podrobností a usporiadania ME v cezpoľnom behu 2017. 
*VV SAZ schválil predbežnú prihlášku na WMRA (MS v behu do vrchu) 11.9.2016 v Sapareve : 
2 ženy - S. Vnenčáková, K. Schweiger a 1 vedúceho – P. Kováč. 
*Rôzne 

- VV SAZ schválil žiadosť o členstvo nového klubu v SAZ: Atletický klub pri Základnej škole v 
Tlmačoch. 
- VV SAZ schválil doplnenú nomináciu a organizačné zabezpečenie na MSJ V Bydgošti: vedúci 
výpravy p. Illéš, masér p. Foltýn, tréneri pp. Čodáš, Párička (ktorého 21.7. vystrieda J. 
Benčík), personal coach p. J. Broďáni, atléti – M. Pešková 400 m prek., P. Slošárová vrh guľou, 
M. Meluš 110 m prek., D. Černý 10 000 m chôdza. 
- VV SAZ schválil Návrh Smernice SAZ stanovujúcej podmienky získania kvalifikačných stupňov 
odbornej spôsobilosti trénera atletiky a licencií tréner atletiky. 
Termín nasledujúceho zasadnutia VV SAZ sa uskutoční v polovici septembra 2016. 
 
 

Spracovala: A. Kirnová 
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