
Informácia z 1. zasadnutia novozvoleného VV SAZ  - Dr. Anna Kirnová, generálna sekretárka SAZ 

Dňa 24. októbra 2012  sa uskutočnilo prvé zasadnutie Výkonného výboru SAZ v zložení ako ho 
odsúhlasilo VZ SAZ počas predchádzajúceho víkendu. Na zasadnutie boli prizvaní aj členovia 
pôvodného VV SAZ.  Do  programu  rokovania boli zahrnuté dva body: 

1. Preberanie agendy SAZ novým Výkonným výborom  SAZ  
2. Rôzne     

Na úvod novozvolený predseda PaedDr. Peter Korčok, PhD.  privítal novozvolených členov aj 
prizvaných hostí a vyjadril presvedčenie v napredovanie slovenskej atletiky v novom zložení SAZ 
a nádej v dobrú spoluprácu so všetkými prítomnými.  
 
Prizvaná čestná predsedníčka PaedDr. Mária Mračnová uvítala iniciatívu zmien v slovenskej atletike 
novým predsedom a zaželala jemu aj novému VV SAZ vo vedení slovenskej atletiky veľa úspechov 
a poďakovala predchádzajúcim členom VV SAZ za doterajšiu spoluprácu.  
 
V priebehu  rokovania boli predsedovia jednotlivých komisií vyzvaní odovzdať agendu za 
predchádzajúce obdobie a zároveň  informovali o akútnych problémoch, ktorým je potrebné venovať 
pozornosť v záujme  kontinuity činnosti SAZ. 
 
VV SAZ zobral na vedomie a schválil zámer vytvorenia komisií SAZ do budúcnosti, predložený P. 
Korčokom, s prerozdelením kompetencií a zodpovednosti za jednotlivé komisie. V záujme prínosu a 
lepšej koordinácie môže nastať zlúčenie niektorých komisií.  
Predložený zoznam komisií SAZ:  Športovo-technická -  Organizačná -  Rozhodcovská  - Legislatívna – 
Trénersko – metodická – Zdravotná – Mládežnícka  - Komisia pre stratégiu a koncepciu – Komisia pre 
ekonomiku – Komisia pre marketing – Komisia pre podporu oblastí a klubov – Mediálna komisia – 
Komisia pre výstavbu – Komisia pre veteránov – Komisia pre medzinárodné vzťahy.      
Predsedovia komisií, predsedovia OAZ a členovia VV SAZ boli požiadaní predložiť do nasledujúceho 
zasadnutia VV SAZ kandidátov do jednotlivých komisií, vrátane Disciplinárnej komisie SAZ. 
 
VV SAZ zobral na vedomie návrh Dozornej rady SAZ – jej predsedom sa stal M. Lopúchovský 
a podpredsedom Miroslav Illéš.   
 
VV SAZ  schválil:  

- štruktúru kategórii atlétov a trénerov  k slávnostnému vyhláseniu Atlét roka 2012 a zmenu 
termínu slávnostného vyhlásenia  na 14.12.      

- predbežnú prihlášku a 14 člennú výpravu na HME 2013 v Goteborgu         
- návrh organizačného a ekonomického zabezpečenia školenia rozhodcov 1. stupňa 21.-22. 

a 28.-29.11. v Bratislave  
- delegáta  SAZ P. Korčoka na VZ SOV  24.11.2012 ako kandidáta na post  člena VV SOV 

 
Nasledujúce zasadnutie VV SAZ sa uskutoční 14.11.2012 v Bratislave.   
 
 


