Informácia zo zasadnutia VV SAZ 12.12.2012 – Dr. Anna Kirnová, generálna sekretárka SAZ
Výkonný výbor SAZ sa na svojom 3.zasadnutí zaoberal problematikou:
Plnenia rozpočtu SAZ 2012 – VV SAZ zobral na vedomie prehľad čerpania. Bol podpísaný 5. dodatok
k Zmluve s MŠ VVa Š SR o dotáciách pre rok 2012, na základe ktorého ministerstvo pošle na účet SAZ
koncom decembra sumu 110 360 €, s možnosťou využitia tejto sumy najneskoršie do 31.1.2013.
VV SAZ zobral na vedomie informáciu o Stave príprav vyhlásenia Atlét roka 2012 a schválil udelenie
ocenení pri príležitosti 100. výročia IAAF, 10 medailí prevezmú: Pribilinec /za atlétov/, J. Benčík /za
trénerov/, usporiadatelia podujatí MMM Košice, Dudinská 50ka, Rusko /za rozhodcov/, za
funkcionárov Mračnová a Kučera /zároveň pri príležitosti životného jubilea – 90./, in memoriam –
Ihring, Hrbáček a Molnár. Pamätné diplomy IAAF prevezmú: Šuranová za atlétov, Šimonek, Lendel za
trénerov, Němcová za rozhodcov, Ozorák za usporiadateľov podujatí a Národa pri príležitosti
50.výročia založenia AO STU.
Návrh rozpočtu SAZ 2013 –bude predložený na januárovom zasadnutí po predložení požiadaviek za
jednotlivé komisie, v závislosti od pridelených dotácií.
Projekty – Výzvy MŠ VVaŠ SR pre rok 2013 - VV SAZ schválil podklady k Výzve 2013 – 1 Športové
odvetvia , na celkovú sumu 1 418 000 € vrátane predpokladanej 7% spoluúčasti, termín doručenia do
14.12. Ďalšie výzvy boli uverejnené niekoľko dní pred zasadnutím VV a ministerstvo stanovilo termín
predloženia do 7.1.2013 vrátane všetkých potvrdení.
VV SAZ zobral na vedomie informáciu o zdravotnom stave reprezentantov a stave príprav halových
MSR 2013. Boli ustanovení činovníci halových M SR a delegáti SAZ: žiakov – Baláž, dorastu – Filo st.,
juniorov – Gubrický, dospelých – Černák, Gigac, viacbojov – Kalabus. Bolo konštatované, že nový
zákonník práce spôsobí množstvo administratívnych problémov v súvislosti s odmenami
rozhodcom, ako aj zvýšené požiadavky na finančné zabezpečenie.
Prestupy atlétov v jesennom termíne 2012 – bolo nahlásených 53 prestupv, z toho 7 neschválených.
Bolo doplnené zloženie komisií SAZ, počet komisií bude prehodnotený.
Bolo predložené Vyhodnotenie MSR v cezpoľnom behu 24.11. v Brezne. Oproti predchádzajúcemu
ročníku bola zaznamenaná mierne zvýšená účasť. Stále pretrváva nejednotný názor ohľadom
vhodnosti jarného, resp. jesenného termínu majstrovstiev.
VV SAZ zobral na vedomie Vyhodnotenie ME v cezpoľnom behu 9.12. v Budapešti, na ktorý bola
dodatočne nominovaná L. Janečková. Jej vystúpenie v poli 95 štartujúcich junioriek s umiestnením
na 49. mieste bolo hodnotené pozitívne, aj vzhľadom k tomu , že patrila vekom ešte dorastenky
medzi najmladšie pretekárky.
Rôzne: Bolo schválené, že za mládež je zodpovedný M. Illéš, M. Laurenčík - zodpovedný tréner
mládeže kat. 15 – 17 ročných, V. Bezdíček za kategóriu juniorov a juniorov do 23 rokov.
Za reprezentáciu dospelých zodpovedný M. Pupiš.
V dňoch 21., 22., 28. a 29.11. sa v Bratislave uskutočnilo školenie rozhodcov I.kvalifikačného stupňa
za účasti 28 frekventantov.
Nasledujúce zasadnutie VV SAZ sa uskutoční 16.1.2013.

