
Informácia z VV SAZ – Dr. Anna Kirnová, generálna sekretárka SAZ  

Výkonný výbor na svojom 4. zasadnutí prerokoval:   

Stav plnenia rozpočtu SAZ 2012/2013 – vzhľadom k navýšeným dotáciám z MSVVaŠ SR, 
ktoré boli zaslané na účet SAZ tesne pred vianočnými sviatkami, s možnosťou čerpania do 
31.1.2013, je čerpanie riešené operatívne. Reprezentanti môžu z tejto dotácie čerpať už 
v januári na prípravu do výšky 40% z pridelenej sumy na rok 2013. Rozpočet na rok 2013 
nebol predložený, nakoľko MŠ VVaŠSR doposiaľ nezverejnilo výšku schválených dotácií.      

Vyhodnotenie vyhlásenia „Atlét roka 2012“ – podujatie bolo po organizačnej aj 
spoločenskej stránke veľmi dobre zorganizované, za čo bolo vyslovené poďakovanie 
usporiadateľovi AO STU Bratislava.  

Stav prípravy halových M SR 2013 – bola odsúhlasená zmena termínu M SR dospelých, 
juniorov a viacbojov a schválení technickí delegáti a vedúci rozhodcovia  jednotlivých 
majstrovstiev. Propozície a podrobnosti sú uverejnené na webe SAZ. Problémom bude 
vyplácanie odmien rozhodcom vzhľadom na zložitosti nového zákonníka práce.    

O stave prípravy M SR v chôdzi 23. marca – Dudinská 50 a EP v chôdzi 19.5.2013  
informovali p. Pokľuda – primátor mesta Dudince a J. Nyarjás – riaditeľ pretekov. 
Usporiadanie obidvoch podujatí, zmena trate  znamenajú značné  nároky na finančné 
zabezpečenie, problematické vzhľadom na počet obyvateľov Dudiniec a rozpočet mesta. 
V marci plánujú 2. pracovnú návštevu delegáti EA pri Dudinskej 50-ke.    

O stave  príprav ME družstiev 3. ligy  v Banskej Bystrici 22.-23.6.2013  informoval L. Roško. 
Bola podpísaná zmluva medzi SAZ a usporiadateľom.  Bude potrebné rekonštruovať štadión, 
minimálne poškodenú 7. a 8. dráhu. Na  7.-8. marca ohlásili účasť na 1. pracovnej porade 
k podujatiu delegáti EA.    

Bol predložený návrh povinností k trénerským zmluvám na rok 2013 – očakáva sa lepšia 
spolupráca sekčných trénerov v oblasti metodiky, sumarizovaní tréningových cyklov, 
informovanosti o výcvikových táboroch, vyhodnocovaní majstrovských podujatí po sekciách.  

Bola predložená Koncepcia mládežníckej atletiky 2013  -  zoznamy zaradených pretekárov 
do ÚTM, prehľad limitov, návrh bodového ohodnotenia ÚTM. Výška finančného 
zabezpečenia bude známa po zverejnení pridelených dotácií z MŠ VVaŠ SR  na mládež.     

Rôzne – bola schválená účasť SAZ na Challengi zimných vrhov 16.-17.3. v Castellone – bol 
schválený návrh riešiť potrebu investičných stimulov vzhľadom na havarijný stav atletických 
štadiónov – bol schválený zámer vydávať časopis Atletika - bolo odsúhlasené v rámci 
propagácie atletiky výroba tričiek pre víťazov M SR  - bolo odsúhlasený nákup náčinia 
a diagnostických pomôcok na návrh jednotlivých sekcií 


