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  Zápisnica zo 45. zasadnutia Výkonného výboru SAZ dňa 21.10.2016 na Štrbskom Plese.   

 

Prítomní: pp. Korčok, Gubrický, Asványi, Pupiš, Filo, Hrbáček, Garaj, Illéš, Mittermayer,  

     Kollarovič, M. Tóth, Kirnová, Malík J. 

Ospravedlnení: pp. Mračnová, Roško 

   

Predseda SAZ p. P. Korčok na úvod privítal prítomných členov na 45. zasadnutí VV SAZ, ktoré 

sa v októbrovom termíne tradične koná na Štrbskom Plese v čase sústredenia reprezentantov 

SR. Je to  posledné zasadnutie v aktuálnom zložení štvorročného obdobia 2012 – 2016 pred 

Valným zhromaždením SAZ 5.11.2016. Zároveň zagratuloval p. M. Tóthovi k zvoleniu do 

funkcie predsedu komisie športovcov a člena VV SOV.    Výkonný výbor SAZ ďalej pokračoval v 

súlade s programom zasadnutia.     

    

*VV SAZ zobral na vedomie informáciu o hospodárení SAZ,  čerpaní rozpočtu SAZ v roku 2016, 

súvahu a výsledovku Slovenskej atletiky s.r.o. Momentálny stav nevyčerpaných štátnych 

finančných prostriedkov na účte SAZ je relatívne vysoký.  V súlade s podpísanými zmluvami 

bude potrebné predložiť zúčtovanie pridelených prostriedkov od SAZ reprezentantom SR a 

združeným subjektom 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. V niektorých položkách bude zmena – pre VsAZ 

nebude zakúpená časomiéra ale doskočisko pre skok o žrdi ap.          

p. Malík informoval o priebežných kontrolách SAZ a účtovníctve Slovenskej atletiky s.r.o. z jeho 

strany, o sledovaní rozpočtu SAZ, zatiaľ bez detailných položiek. Upozornil na potrebu 

začlenenia podľa položiek, na jednotlivé úpravy v rozpočte a úlohu pre držiteľov limitov 

sledovať čerpanie rozpočtu, vrátanie OAZ.           

*VV SAZ zobral na vedomie vyhodnotenie medzištátneho stretnutia žiakov CZE-CRO-

HUNSLOSVK 24.9.2016 v Trnave. Po organizačnej stránke sa zhostili usporiadatelia svojej úlohy 

veľmi dobre. Po výkonnostnej stránke je potešiteľné 3. miesto družstva chlapcov, dievčatá sa 

umiestnili na 4. mieste. Na reprezentácii sa podieľalo 28 klubov. K najväčším oporám družstva 

SVK patrili víťazi disciplín: Jaroslav Greguš (vyhral v hode diskom aj vo vrhu guľou), Oliver 

Murcko (300 m a rekord SR žiakov, 2. miesto v behu na 100 m a v štafete) a Ľubomír Kubiš 

(3000  m chôdza), 3 umiestnenia na 2. mieste a 3 na 3. mieste. Celkové poradie družstiev: 1. 

CZE 433,5 b., 2. HUN 394 b., 3. SVK 299,5 b., 4. CRO 270 b., 5. SLO 214 b.          

*VV SAZ zobral na vedomie  informáciu o príprave volebného Valného zhromaždenia SAZ 

5.11.2016 v Banskej Bystrici a informáciu kontrolóra SAZ  o mandátoch delegátov oblastných 

atletických zväzov na VZ SAZ.    
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Tohtoročné volebné  VZ SAZ sa uskutoční v súlade s platnými Stanovami SAZ a Zákonom o 

športe, z ktorých vyplývajú nové povinnosti: ohlásenie konania sa VZ SAZ 15 dní vopred, 

zverejnenie kandidátov na predsedu, podpredsedu, členov VV SAZ a písomné materiály na 

webe SAZ 5/resp. 3 dni pred konaním VZ SAZ a pod.       

    

   

   

VV SAZ sa zaoberal predloženým Návrhom programu, Rokovacieho, Volebného poriadku VZ 

SAZ 5.11.2016 a uzneseniami predchádzajúceho VZ SAZ 2016 a uložil zapracovať schválené 

pripomienky k programu, Rokovaciemu a Volebnému poriadku VZ SAZ 5.11.2016 a uverejniť 

na webe SAZ.  Termín nahlásenia delegátov za OAZ je stanovený do 28.10.2016      

*VV SAZ zobral na vedomie hodnotenie práce VV SAZ za volebné obdobie 2012 – 2016 

predložené p. Korčokom.  VV SAZ za posledné volebné obdobie zasadal v súlade so Stanovami 

SAZ spravidla raz mesačne, ktorého sa zúčastňovali zvolení členovia VV SAZ a predsedovia 

OAZ, zástupca reprezentantov/predseda Komisie atlétov  a boli prizývaní: čestná predsedníčka 

SAZ, predseda dozornej rady/resp. kontrolór SAZ  a ďalšie osoby k jednotlivým bodom 

programu.  Snahou bolo zlepšiť kontakt s jednotlivými oblastnými atletickými zväzmi formou 

výjazdových zasadnutí do jednotlivých oblastí.    

Prezident SAZ poďakoval všetkým prítomným a   predsedom jednotlivých komisií (p. 

Mittermayer športovo-technická komisia, p. Pupiš trénersko – metodická komisia, p. Illéš 

komisia mládeže, p. Filo legislatívna komisia a komisia rozhodcov, p. Hrbáček organizačná, p. 

Garaj komisia na podporu oblastí a klubov, predsedom OAZ pp. Gavenčiak, Roško, 

Vovčko/resp. Kollarovič, veľkým prínosom p. Asványi podpredseda SAZ, obnovenie mítingu 

PTS, získavanie financií, kandidatúra ME v cezpoľnom behu 2017,  p. Gubrický – generálny 

sekretár a komisia pre ekonomiku a marketing),  ktoré pracovali v rozličnom tempe a nasadení, 

vyústením ktorých bol rozvoj atletiky v rámci samostatnosti, úspechy na medzinárodnej 

najvyššej úrovni, zavedenie rozvojových programov, množstva aktivít, zvýšenie členskej 

základne na súčasných 11 724 členov (z toho 11 040 pretekárov) v 150 kluboch,  založenie 

Slovenskej atletiky s.r.o.  Do budúcnosti je predpoklad navýšenia financií ale aj  zvyšujúcich  sa 

nárokov  na prácu sekretariátu.  Pozitívne bol hodnotený aj  fakt, že pribudla Komisia 

športovcov aby boli atléti  informovaní o dianí v SAZ.    

*VV SAZ zobral na vedomie hodnotenie práce podporných a realizačných tímov počas 

vrcholných podujatí 2016. Boli hodnotená pozitívne a boli prínosom pre rozvoj atletiky. 

Odmeny jednotlivým trénerom boli odsúhlasené v rámci dlhodobej  Kontinuity odmeňovania 

ako aj ohodnotená  práca lekárov,  masérov a vedúcich výprav vrcholných podujatí.  *VV SAZ 

zobral na vedomie upravený Návrh termínovej listiny 2017, informáciu  o príprave M SR v 

cezpoľnom behu 19.11.2016 v Šamoríne, o príprave halovej sezóny 2017  a výberovom konaní 

na usporiadateľov M SR v roku 2017.      
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*VV SAZ zobral na vedomie informáciu o stave príprav nového registračného systému SAZ.   

*VV SAZ zobral na vedomie  prehľad záväzných termínov EA a IAAF – SAZ predbežne plánuje 

účasť na MS 17 v Nairobi s  9 atlétmi – generálny sekretár SAZ p. Gubrický sa zúčastní  na 

slávnostnom  otvorení Domu EA 3.-4.11. 2016 v Lausanne – na  Mimoriadnom kongrese IAAF 

3.12.2016 v Monaku sa zúčastnia  pp. Korčok, Gubrický – potvrdená  účasť  v PEM klubov 

dospelých (muži AC Stavbár Nitra, ženy VŠC Dukla Banská Bystrica – majú ponuku štartovať v 

„A“ skupine v Mersine) a PEM klubov juniorov (juniorky AK Spartak Dubnica, juniori ŠK ŠOG 

Nitra) – účasť trénerov na seminároch EA  (28.-30.10. IFAC šprinty vo Formii sa zúčastní  p. 

Adlerová a  na seminári Stredné a dlhé trate v dňoch 4.-6.11. v Oslo sa zúčastní  p. Mereš), 

pobyt čiastočne hradený EA - na Obhliadke miesta MS 17 v Londýne sa v dňoch 24.-26.10.  

zúčastní p. Pupiš - Záujem usporiadať PEM klubov juniorov 2017 ohlásil AK Spartak Dubnica 

nad Váhom – SAZ predbežne plánuje zúčastniť sa na H ME v Belehrade 3.-5.3.2017 s výpravou  

22 atlétov                

* informácia o príprave školenia rozhodcov 21.11. v Bratislave a zámere školení v 2017   

* bola  predložená správu z EA konferencie 13.-15.10.2016 vo Funchali  a prehľad 

zaradených podujatí SAZ do termínového kalendára EA 2017         

* VV SAZ schválil  žiadosti o členstvo nových klubov v SAZ: Atletický klub pri ZŠ akademika 

Juraja Hronca Rožňava, AK Slniečko  Partizánske, ŠK Juventa  Žilina,  AK pri ZŠ 

Chminianske Jakubany, Detská atletická škôlka Fair play Rožňava, ZŠ Komenského 8 

Trebišov, Life Academy Poprad, Bežecký klub Dolný Kubín a AK pri Športovej škole 

Karate Prievidza.    

      

Termín nasledujúceho zasadnutia VV SAZ bude stanovený  po novembrovom VZ SAZ 2016.     

      

Spracovala: A. Kirnová      


