
Informácia zo zasadnutia VV SAZ 14. 11.2012 – Dr. Anna Kirnová, generélna sekretárka SAZ  

Novozvolený Výkonný  výbor SAZ na svojom 2. zasadnutí  prerokoval:  

Čerpanie rozpočtu SAZ 2012 – konečná výška rozpočtu SAZ bude známa v decembri, nakoľko 
Ministerstvo školstva  VVaŠ SR stanovilo termín predloženia „Výzvy 2012 – 19“ do 30. novembra. 
Po tomto termíne budú podpísané dodatky k zmluvám o dotáciách, preto bude zvolané pracovné 
stretnutie k ekonomike SAZ začiatkom decembra . Držitelia limitov boli vyzvaní predkladať  podklady 
k vyúčtovaniu a dôsledne sledovať  čerpanie účelových dotácií.  

Prolongácia členskej základne SAZ – prerokovala sa problematika prolongácie členstva, návrh na 
zvýšenie registračného  poplatku nebol schválený. Pripravuje sa úprava Registračného poriadku SAZ.  

Koncepcie a schválenie odborných komisií SAZ – VV SAZ zobral na vedomie zámer koncepcií a návrh 
zloženia odborných komisií SAZ, ktoré predložili jej predsedovia.  Po doplnení členov komisií tak, aby 
bolo zastúpenie všetkých OAZ, budú tieto uverejnené na webe SAZ. 

Vyhodnotenie jesenných výcvikových táborov – bola predložená správa o výcvikovom tábore  ÚTM, 
ktorého sa zúčastnilo vyše 80 atlétov v čase od 22.10. do 4.11. na Štrbskom Plese v hoteli FIS. 
V decembri sa uskutoční VT chodcov  v hoteli Litvor.  

Bol schválený návrh koncepcie reprezentácie SAZ 2013 – limity, všeobecné zásady nominácie na 
vrcholné EA a IAAF podujatia, reprezentačné celky SAZ a zoznam atlétov na monitorovanie 
antidopingového systému  ADAMS, ktorý sú reprezentanti povinní dodržiavať.  

Nominácia na ME v cezpoľnom behu 9.12. v Budapešti – po odsúhlasení žiadosti SAZ na  EA bola 
schválená nominácia L. Janečkovej - štart v kategórii junioriek, sprevádzať ju bude tréner Botcher.   

Bol predložený návrh plánu práce VV SAZ  na december 2012 a na 1. polrok 2013, termíny zasadnutí: 
12. decembra, 16. januára, 13. februára, 13. marca, 17. apríla, 7. mája a 12. júna. 

Bol prerokovaný aktuálny stav príprav vyhlásenia ankety Atlét roka 2012  a návrh scenára.   

Príprava halovej sezóny 2013 – boli predložené 3 verzie réžie halových M SR 2013. Pôvodná úsporná 
réžia – usporiadať MSR dospelých s juniormi bola prehodnotená a bol podaný návrh, aby juniori mali 
podujatie samostatne. K problematike bude zasadať v nasledujúcich dňoch  ŠTK , ktorá rozhodne 
o konečnej verzii, v spolupráci s predsedami OAZ zapracujú aj termíny majstrovstiev oblastných 
atletických zväzov.       

Rôzne   - VV SAZ schválil  služobnú cestu v rámci diplomacie na ME v cezpoľnom behu v Budapešti   
P. Korčoka a A. Kirnovej -  boli schválené slovenské rekordy SAZ 2012 /uznanie sporných rekordov, 
výkonov  bude prerokované so štatistikmi SAZ na zasadnutí ŠTK / - bol predložený zámer presťahovať 
SAZ v rámci  Domu športu do reprezentačnejších priestorov za nezmenenú cenu prenájmu –
prerokovalo sa preberanie agendy po Atletika s.r.o. po jej zrušení -  bol  prerokovaný  zámer  
trénerského obsadenia postu ústredného trénera SAZ a mládeže a ich vzájomných kompetencií, 
návrhy predložia KM a TMK SAZ v decembri .  

Nasledujúce zasadnutie sa uskutoční 12. decembra 2012 v Bratislave.      


