
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zápisnica, Výkonný výbor SAZ, 13.9.2016 na Sliači mal na svojom 44. zasadnutí body programu: 
 
 

*Vyhodnotenie OH 2016 Ro de Janeiro. Vedúci výpravy SOV a predseda SAZ p. Korčok 
zhodnotil priebeh nominácie (z 52-člennej výpravy športovcov bolo 16 atlétov, výprava 
doplnená na poslednú chvíľu o oficiálov - Charfreitag ako tréner M. Lomnického). Nakoľko 
atléti absolvovali aklimatizačné sústredenie v Juiz de For, po slávnostnom otvorení OH sa 
vrátili do tréningového tábora a do olympijskej dediny cestovali na etapy, mohlo sa tak 
vystriedať vo výprave SR 43 oficiálov a po prvýkrát sa podarilo zabezpečiť aby každý atlét 
mal na sústredení aj na OH prítomného osobného trénera. Ako podotkol, ambiciózny 
Projekt Rio 2016 odprezentovaný pred 2 rokmi potvrdil svoju opodstatnenosť. 
V dejisku OH sa vyskytlo viacero problémov: s ubytovaním – izby boli nedokončené, netiekla 
teplá voda, boli nefunkčné toalety, ap. Meškanie kontajneru SOV sa podarilo vyriešiť za 
pomoci Veľvyslanectva SR. Počas OH sa vyskytli problémy s dopravou, hlavne v prípade ak sa 
členovia výpravy chceli zúčastniť ako diváci iných športov. Komunikáciu s médiami 
zabezpečoval za SOV p. Souček, OH sa tešili veľkej pozornosti médií, RTVS, konalo sa viacero 
tlačových konferencií a besied. 
Vstupenky boli extrémne drahé, pohybovali sa v stovkách USD. Aj napriek tomu sa 
zúčastňovali na štadióne tisícky divákov (kapacita štadióna 70 000, preto niekedy vyzeral 
štadión ako poloprázdny, pritom podujatie sledovalo okolo 40 000 divákov). 
p. Korčok informoval o voľbách do Komisie športovcov SOV – z piatich kandidátov dosiahol 
najvyšší počet hlasov M. Tóth (37 hlasov). 
 
 

p. Pupiš predložil písomné vyhodnotenie OH vrátene výkonnostného hodnotenia osobnými 
trénermi. Historický úspech dosiahol M. Tóth ziskom prvej zlatej olympijskej medaily a spolu s 
piatym miestom M. Lomnického v hode kladivom sú to najlepšie umiestnenia v ére 
samostatnosti SR. Výkony sestier Velďákových zaradil medzi tie, ktoré znesú prísne 
medzinárodné kritéria, pokúšali sa o postup do finále: konečným výsledkom bolo 15. miesto 
Jany v skoku do diaľky a 17. miesto Dany v trojskoku. Do kategórie štandardných výkonov 
zaradil chodcov vzhľadom na tabuľkové postavenie pred OH : D. Majdan skončil 26., A. 
Kučmín 32., L. Klocová v behu na 800 m 28., I. Putalová 41. Od Hrašnovej sa očakávalo 
finálové umiestnenie a 19. miesto je sklamaním, rovnako ako vystúpenie ostatných atlétov: 
Bubeník, Repčík, Czáková, Gáliková, Bérešova, Kučera (mal zdravotné problémy). 
Absolútnym sklamaním bol výkon a diskvalifikácia chodca Tišťana. 
V atletickej časti OH pretekalo 2283 atlétov zo 199 krajín, pričom 69 krajín získalo finálové 
umiestnenie (31 európskych krajín), 42 krajín získalo medailu (18 európskych) a 20 krajín 
získalo zlato (8 európskych). Podrobnosti hodnotenia na webe SAZ. 
V diskusii odznelo viacero príspevkov a návrhov do budúcnosti. Bude potrebné prehodnotiť 
účasť osobných trénerov na vrcholných podujatiach, zabezpečiť zlepšenie finančného 
zabezpečenia športovcov na prípravu a analyzovať výkonnosť reprezentantov, ktorá má byť 
predmetom oponentúr plánov v novembri po volebnom VZ SAZ. Taktiež je potrebné vyvinúť 
 
 
 

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 



 
 
 
 
 
 
 
 

aktivity a rokovania s VČS Dukla Banská Bystrica, ktorá oznámila vyradenie viacerých 
reprezentantov SAZ. 
*VV SAZ zobral na vedomie informáciu o hospodárení SAZ v roku 2016 a aktualizáciu 
rozpočtu SAZ. V súlade s podpísanými zmluvami bude potrebné predložiť zúčtovanie 
pridelených prostriedkov od SAZ združeným subjektom a reprezentantom do 31.10. aby bol 
dostatok času na prerozdelenie nevyčerpaných finančných prostriedkov a ich následné 
účelné využitie. V novembri budú predložené návrhy na dočerpanie financií na nákup 
oblečenia Adidas na vrcholné podujatia (HME, ME družstiev, MS), náradie a náčinie a ďalšie 
projekty. 
*VV SAZ zobral na vedomie vyhodnotenie prvých ME dorastu 14.-17.7.2016 v Tbilisi. Účasť 
na podujatí sa skomplikovala meškaním odletu lietadla z Viedne pre turbulencie, čo 
spôsobilo, že nestihli odlet lietadla z Istanbulu do Tbilisi. Ubytovanie v Istanbule bolo 
zabezpečené, problém bol však s leteckou spoločnosťou a zabezpečením leteniek a hrozilo, 
že výprava nestihne štarty v prvý deň majstrovstiev. Spoločným úsilím CK Faveo, pracovníkov 
sekretariátu SAZ a vedenia výpravy sa podarilo zabezpečiť náhradné riešenie aby skupina 
cestovala spolu a 8 atléti štartujúci v prvý deň pretekov 14.7. po prílete stihli štart, čo sa v 
niektorých prípadoch prejavilo na podaných výkonoch. Cestu naspäť skomplikoval prevrat v 
Turecku, preto výprava ostala o deň dlhšie v Tbilisi, boli zakúpené náhradné letenky 
s prestupom v Kyjeve (namiesto Istanbulu), čím bol značne prekročený plánovaný rozpočet 
na toto podujatie. 
Výprava necestovala na podujatie s medailovými ambíciami. Boli plánované umiestnenia 1x 
do 8., 1 x do 12. a 1 x do 16. miesta. Vystúpenie výpravy SAZ prekonalo očakávania aj 
napriek uvedeným ťažkostiam predovšetkým zásluhou G. Gajanovej v behu na 800 m ziskom 
bronzovej medaily, 5. miestom M. Zavilinskej v skoku do výšky v osobnom rekorde výkonom 
175 cm, 10. miestom švédskej štafety dievčat. Z chlapcov bol najúspešnejší A. Baran 13. 
miestom vo vrhu guľou. Potešiteľné boli umiestnenia 3 x na 16. mieste: E. Hačundová v 
chôdzi na 5000 m, J. Benda v skoku do diaľky a S. Kováč v hode diskom. 
*VV SAZ zobral na vedomie vyhodnotenie MS juniorov 19.-24.7.2016 v Bydgošti. 
Usporiadanie podujatie bolo pôvodne pridelené mestu Kazaň, vzhľadom na sankcie voči 
Rusku bolo pridelené Bydgošti. Výprava cestovala na MSJ mikrobusom a osobným autom, 
preto nastala úspora v plánovanom čerpaní rozpočtu. Nominovaní pretekári nepotvrdili 
výkonnosť: P. Slošárová vo vrhu guľou 22. miesto výkonom 13,65, D. Černý v chôdzi na 
10 000 m 27. miesto, M. Meluš v behu na 110 m cez prekážky 52. miesto výkonom 14,50. 
Výnimkou je umiestnenie na 5. mieste zásluhou M. Peškovej v behu na 400 m cez prekážky 
výkonom 58,17 (v SF 58,08). 
*VV SAZ zobral na vedomie návrhu programu a informáciu o príprave volebného Valného 
zhromaždenia SAZ 5.11.2016 v Banskej Bystrici. Toto VZ SAZ sa uskutoční v súlade s platnými 
Stanovami SAZ a Zákonom o športe, z ktorých vyplývajú nové povinnosti: ohlásenie VZ SAZ 
15 dní vopred, zverejnenie kandidátov na predsedu, podpredsedu, členov VV SAZ na webe 
SAZ 3 dni pred konaním VZ SAZ a pod. 

Predpokladaný počet delegátov VZ SAZ s hlasom rozhodujúcim je 85: z toho 40 delegátov 
zástupcov klubov na základe bodov z MSR 2015 a počtu členov k 1.1.2016, 40 delegátov za 

 
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 



 
 
 
 
 
 
 
 

OAZ, 3 delegáti za Komisiu atlétov SAZ a 2 členovia Komisie športovcov EA a IAAF. Ostatné 
podrobnosti budú doriešené na nasledujúcom zasadnutí VV SAZ. 
*VV SAZ schválil pridelenia finančných prostriedkov v zmysle schválenej Kontinuity 
odmeňovania a na základe dosiahnutých výsledkov v roku 2016 a podpory trénerov mládeže 
za obdobie 07-09/2016 

* VV SAZ schválil odmeny za dosiahnuté výsledky na OH 

*VV SAZ zobral na vedomie informáciu o príprave reprezentačného sústredenia 17.-
23.10.2016 vo Vysokých Tatrách v hoteli FIS. Sústredenia sa zúčastní 120 osôb, 
reprezentantov z OH, ME, ME U 18 vrátane tímu v príprave na ME v cezpoľnom behu 2017. 
Zoznamy nominovaných reprezentantov a trénerov na základe návrhov jednotlivých sekcií 
budú uverejnené na webe SAZ. Tentoraz sa počas sústredenia neuskutočnia oponentúry 
plánov v októbri ale až po VZ SAZ 2016. 
*VV SAZ zobral na vedomie informáciu o stave príprav nového registračného systému SAZ. V 
záujme zachovania funkčnosti, kontinuity a bezpečného preklopenia údajov VV SAZ 
odsúhlasil aby v nasledujúcom období fungoval nový systém ale zároveň ostal funkčný aj 
doterajší. 
*VV SAZ zobral na vedomie písomnú informáciu a prehľad záväzných termínov EA, IAAF, 
termíny pre nahlásenie kandidatúry na významné podujatia do roku 2021 

*Rôzne 

VV SAZ zobral na vedomie informáciu o: 
- školení rozhodcov pre meranie atletických tratí 27.8., ktorého sa zúčastnilo 15 osôb a v 
rámci komisie sa rozhodne o pridelení meracích zariadení 
- úspešnej reprezentácii na ME v behu do vrchu, 4. miesto získala K. Schweigerová a 6. 
miesto S. Vnenčáková 

- účasti výpravy SAZ na MS v behu do vrchu veteránov 26.-29.8.2016 v Suse a oficiálnom 
prevzatí vlajky WMRA usporiadateľmi MS v behu do vrchu 2017 vo Vršatci 
VV SAZ schválil: 
- žiadosti o členstvo 3 nových klubov v SAZ: * AK pri ZŠ Ladislava Balleka v Šahách, * AK pri 
ZŠ Janka Kráľa v Šahách a * AK pri ZŠ L. Pongrácza v Šahách. 
- finančný príspevok na usporiadanie 1. ročníka Jump fest 15.9. v Košiciach - 1000 €, vrhačského 
mítingu „Hont“ 19.9. v Dudinciach - 600 € a chodeckého mítingu 30.9. v Nitre - 1500 € 
- kompetencie a zodpovednosť podpredsedu SAZ p. Asványiho za významné podujatia SAZ : PTS, ME v 
cezpoľnom behu 2017 
-zaradenie do EA termínového kalendára 2017 jediné podujatie so štatútom EA Permit Dudinská 50, 
ostatné podujatia budú v súlade s požiadavkou EA nahlásené do systému do 25.9. 
- delegátov na EA Konferenciu 13.-16.10.2016 vo Funchali: pp. Korčok, Gubrický, Kirnová 
- predbežné prihlášky na ME v cezpoľnom behu 2016 v Chia, výprava v počte 25: 4 muži, 4 ženy, 4 
juniori, 4 juniorky, 1 junior a 1 juniorka U 23 a 7 oficiálov. Výprava za usporiadateľov za účelom 
obhliadky ME v cezpoľnom behu bude riešená samostatne 
 
 

Termín nasledujúceho zasadnutia VV SAZ sa uskutoční 21.10.2016 na Štrbskom Plese. 
 
 

Spracovala: A. Kirnová 
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