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Zápisnica zo 14. zasadnutia Výkonného výboru SAZ dňa 17.1.2018 v Bratislave. 

 
Prítomní: pp. Korčok, Asványi, Pupiš, Gubrický, Filo, Illéš, Mittermayer, Gubrický, Garaj,  
                  Lopuchovský, Tóth, Mračnová Matanin, Malík, Kirnová                                                   
Ospravedlnený: Kollarovič 
 
Program: 1. Kontrola úloh  
                  2. Informácia o uzatvorení Zmluvy o poskytnutí „Príspevku uznanému športu“  
                      s MŠVVaŠ pre SAZ na rok 2018                                                                                 
      3. Informácia o čerpaní rozpočtu SAZ v roku 2017 a predbežný návrh rozpočtu SAZ  
                       na rok 2018  
                  4. Návrh koncepcie reprezentácie a SAZ v roku 2018 
                  5. Návrh koncepcie podpory mládežníckej atletiky v roku 2018                      
                  6. Návrh koncepcie rozvoja reprezentácie a mládeže na obdobie rokov 2018 - 2020                      
                  7. Stav príprav M SR v hale, V4, Elán mítingu +  ďalších podujatí                   
                  8. Informácia o prípravách významných podujatí – P-T-S 2018 a Šamorín 2019                                               
                  9. Informácia o záväzných termínoch IAAF a EA v roku 2018   
                10. Informácia o prolongácii členskej základne k 10.1.2018 
                11. Rôzne                                                 
 
Prezident SAZ p. P. Korčok na úvod privítal prítomných členov na 14. zasadnutí VV SAZ, 
prvom v roku 2018. Zároveň poprial všetkým prítomným aj celému SAZ úspešný 
nadchádzajúci rok, v nadväznosti na prechádzajúci úspešný rok 2017.              
 
VV SAZ schválil  zápisnicu z 13. zasadnutia VV SAZ bez pripomienok. 
* VV SAZ zobral na vedomie Informáciu o uzatvorení Zmluvy o poskytnutí „Príspevku 
uznanému športu“  s MŠVVaŠ pre SAZ na rok 2018. SAZ získal príspevok o vyše 427 000 € 
vyšší ako v roku 2017, z čoho bude vyplývať aj prerozdelenie vyššej sumy na šport mládeže 
podľa aktívnej členskej základne – 15% rozpočtu.  Zmluva o poskytnutí finančných 
prostriedkov zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MŠVVaŠ SR a SAZ pre rok 2018 
je pripravená na podpis v sume 2 427 127 €, z toho 140 000 € pre atlétov TOP tímu a 
predbežne 54 800 € na kapitálové výdavky.     
Ministerstvo priebežne uverejní výzvy na predkladanie žiadosti o dotácie na organizovanie 
tradičných a významných podujatí (o ktoré sa môžu uchádzať organizátori aj samostatne), 
finančné odmeny športovcom za výsledky dosiahnuté v roku 2017 a trénerom mládeže za 
dosiahnuté výsledky ich športovcov v roku 2017 a za celoživotnú prácu s mládežou, projekty 
s pridanou hodnotou pre popularizáciu pohybových aktivít detí a mládeže. 
Do budúcnosti je predpoklad ďalšieho navýšenia príspevku pre SAZ, za predpokladu využitia 
príležitosti (výsledky na vrcholných podujatiach v počte 25/rok v kategórii dospelých aj 
mládeže, členská základňa, popularita športu, ap.) 
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*VV SAZ zobral na vedomie informáciu o čerpaní rozpočtu SAZ v roku 2017 a predbežný 
návrh rozpočtu SAZ na rok 2018. Vzhľadom k neskorému termínu ME v cezpoľnom behu ako 
aj rozsiahle „balíky vyúčtovania“ subjektov  doručené v závere roka 2017, môžu byť 
jednotlivé položky čerpania rozpočtu upravené  a zatriedené do príslušných rozpočtových 
skupín. Rozdiely v plánovaných a reálnych sumách rozpočtu 2017 boli zdôvodnené 
(navýšenie služieb a kancelárie o 8 000 € z dôvodu usporiadania MEX, vyššie náklady na 
Svetovú univerziádu – zvýšenie počtu účastníkov ale aj navýšenie príspevku od SAUŠ, 
vrátenie časti dotácii do štátnej pokladne za nevyčerpané prostriedky 15% na kluby, TOP tím 
– M. Tóth sa rozhodol nečerpať prostriedky na prípravu do doriešenia svojho prípadu,  M. 
Pešková počas štúdia v USA nevyčerpala pridelené prostriedky, nevyčerpané dotácie VsAZ. 
Predložený návrh rozpočtu 2018 je prvou verziou. Vychádza sa z rozpočtu 2017, kalkuluje sa 
s navýšením rozpočtu pre kluby (15% rozpočtu), na komisie, zabezpečenie reprezentácie, na 
zabezpečenie talentovanej mládeže, na Detskú atletiku, na dovybavenie štadiónov v kluboch 
organizujúcich majstrovské súťaže, na usporiadanie jednodňových aj dvojdňových M SR 
(pričom  niektoré náklady budú hradené priamo zo sekretariátu SAZ: časomiera, náklady 
technických delegátov, inštruktorov, ap.).  
* VV SAZ zobral na vedomie písomné materiály:  Návrh koncepcie reprezentácie a SAZ v roku 
2018, Návrhy koncepcie sekcie šprintov, behov, skokov, chôdze, Finančný plán na rozvoj  
vrhov a hodov a Rozpočet reprezentácie na rok 2018. 
Koncepcia reprezentácie SAZ 2018 nadväzuje na predchádzajúcu koncepciu. Jej zámerom 
v roku 2018 je:  

- usporiadať spoločné sústredenie reprezentácie  
- sústredenia zamerané na podporu jednotlivých disciplín  
- dotvorenie a podpora „Atletického tímu Tokio 2020“ 
- príprava podmienok pre tím EYOF 2021 v Košiciach  
- vytvoriť systém podpory pre EP vo vrhoch v 2019  
- zvyšovanie členskej základne  a popularizácia atletiky.  

 
Hlavnými výkonnostnými cieľmi na rok 2018 je zisk medaily na ME plus ďalšie 3 umiestnenia 
do 8. miesta, 1 medaila z mládežníckych EA, IAAF podujatí plus ďalšie 2 umiestnenia do 8. 
miesta.  
Najbližšie vrcholné podujatia v 1. kvartáli 2018 sú: HMS v Birminghame (zatiaľ majú splnené 
limity 2 pretekári – J. Volko a I. Putalová) a MS v polmaratóne vo Valencii (predpokladaná 
účasť: T. Sahajda a 1 vedúci) a EP vo vrhoch v Leirii. 
*VV SAZ schválil predložený návrh Koncepcie reprezentácie SAZ 2018, Zásady nominácie 
a limity na vrcholné podujatia.   
* VV SAZ zobral na vedomie písomné materiály: Pravidlá rozvoja ÚTM v SAZ pre rok 2018, 
Zoznam ZPM pre rok 2018, Návrh Top tímu mládeže 2018, Zápisnicu KM zo 16.12.2017, 
Prehľad financovania ZPM 2011 – 2017.   
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V predloženej Koncepcii mládeže pre rok 2018 sú navrhnuté niektoré zmeny oproti 
predchádzajúcej:   členovia ZPM „B“ budú mať nárok na materiálnu podporu do výšky 250 € ( 
16 roční do 180 €, mladší ako 16 roční sa do ZPM nezaraďujú). Pripravuje sa podprojekt pre 
14 – 16 ročných, menia sa kritéria bodového hodnotenia ŠT a PZPM, kritériom je zisk 50 
bodov (oproti doterajším 40 b.), podmienkou členstva v ZPM je v súlade so zákonom 
o športe predložiť potvrdenie o lekárskej prehliadke. KM navrhuje, aby veková kategória 
najmladších žiakov mohla pre rok 2018 súťažiť  v DA a oblastných atletických zväzoch. 
Novinkou je usporiadanie M SR U 23 v septembrovom termíne. Pridelenie navrhovaných 
finančných príspevkov je podmienené naplnením rozpočtu SAZ.  Bol schválený reprezentačný 
tréner pre vekovú kategóriu U 16 – p. Marek Lúčka (nahradil p. Kotalu).  
*VV SAZ po zapracovaní pripomienok členov VV SAZ schválil predložený návrh koncepcie 
podpory mládežníckej atletiky v roku 2018.  Pridelenie navrhovaných finančných príspevkov 
je podmienené naplnením rozpočtu SAZ. 
*Bod programu Návrh koncepcie rozvoja reprezentácie a mládeže na obdobie rokov 2018 – 
2020 bude  predložený  na nasledujúcom zasadnutí VV SAZ.      
*VV SAZ zobral na vedomie  informáciu o stave príprav M SR v hale, V4, Elán mítingu +  
ďalších podujatí. Halová sezóna je pripravená, riaditeľom halových M SR,  mítingu V4 a Elán 
Mítingu je p. Benko.  
* VV SAZ schválil návrh delegovania rozhodcov na halové podujatia SAZ 2018 a časový 
program na medzinárodné januárové podujatia v hale Elán. 
*VV SAZ zobral na vedomie informáciu o prípravách významných podujatí – P-T-S 2018 a EP 
vo vrhoch v Šamoríne 2019. Medzinárodný míting P-T-S sa uskutoční 29.6. Predpokladá sa 
záujem o účasť kvalitných zahraničných pretekárov. Zatiaľ nie sú vyjasnené podmienky od 
rezortu x-bionic®sphere. SAZ plánuje vyčleniť na usporiadanie pretekov príspevok vo výške 
80 000 €. Predpokladá sa príspevok za významné podujatia od MŠVVaŠ SR (v roku 2017 bol 
v sume 40 000 €). Je potrebné hľadať  vhodný model, otázne je zaradenia IAAF Challenge vo 
vrhoch. 
Čo sa týka plánovaného EP vo vrhoch v roku 2019, zatiaľ nebola podpísaná zmluva 
o usporiadaní s EA. Vlastník rezortu x-bionic®sphere zvyšuje  ceny za ubytovanie a služby.  
V priebehu januára sú naplánované  pracovné stretnutie v Šamoríne za účelom rokovaní 
o primeraných podmienkach usporiadania medzinárodných podujatí SAZ.      
*VV SAZ zobral na vedomie písomný prehľad, doplnenú verziu záväzných termínov IAAF a EA 
v roku 2018. Záväzné termíny na január, február 2018:  22.1. – Predbežné prihlášky na MS 
v polmaratóne vo Valencii, 31.1.- zaslať na EA zoznam pretekárov oprávnených štartovať 
v PEM klubov „A“ skupina mužov a žien, 19.2 – Záverečné prihlášky na HMS v Birminghame, 
21.2. – predbežné prihlášky na EP 10 000 m v Londýne, 22.2.- Predbežné prihlášky na PEM 
klubov „A“ skupina  mužov a žien v Birminghame, 28.2. – Záverečné prihlášky na EP vo 
vrchoch v Leirii.   
* VV SAZ schválil účasť p. Veroniky Ľašovej na seminári EA Kids athletics v dňoch 21.-25.2. 
2018 v Samokove (EA hradí pobytové náklady a letenku). 
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* VV SAZ schválil predbežnú prihlášku na MS v polmaratóne, ktoré sa uskutočnia 24.3.2018 
vo Valencii: predpokladaná účasť 1 muža (Tibor Sahajda) a 1 vedúceho (p. Branislav Koniar, 
ktorý sa zároveň zúčastni seminára k IAAF Label Road Race).      
*VV SAZ zobral na vedomie informáciu o prolongácii členskej základne k 10.1.2018 .  Reálny 
stav k 17.1.2018 je: 14 060 prolongovaných členov v 181 kluboch (z toho 11 954 vo veku 5 – 
23 rokov), zatiaľ 2 542 neprolongovaných členov. V súvislosti so zmenami registrácie sa rušia 
predplatné kontá klubov a úhrady budú formou fakturácie.     
* VV SAZ schválil:  
- žiadosti nových klubov o registráciu v SAZ: Sport Kids Academy, o.z. v Bratislave,  AK OZ 
pre budúcnosť dieťaťa v Mužli, 
-  jubilanta p. Daniela PAUKA – pri príležitosti 70. narodením na odmenu z MŠVVaŠ SR,   
- Registračný poriadok SAZ,   
- zástupcov atlétov TOP 30 IAAF: Marcel LOMNICKÝ -  p. Czeslaw Zapala a Lucia VADLEJCH – 
p. Pavel Pruša, 
- termín Valného zhromaždenia SAZ: 21.4.2018.  
 
Nasledujúce zasadnutia VV SAZ sa uskutoční 18. februára 2018 v Bratislave. 
    
Zapísala: A. Kirnová    
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