Informácia z VV SAZ 13.2.2013 – Dr. Anna Kirnová, generálna sekretárka SAZ
VV SAZ na svojom 5. zasadnutí prerokoval:
Návrh rozpočtu SAZ 2013 – predpokladané výdaje SAZ v sume 898 980 €, vrátane mimoriadnej
dotácie s termínom čerpania k 31.1.2013. Zatiaľ je zmluvne garantovaná prvá časť dotácie z MŠ VVaŠ
SR v sume 390 710 €.
Organizačné zabezpečenie a nomináciu na halové ME 1.-3.3. v Goteborgu: odchod na podujatie
27.2., návrat 4.3.2013. Bola schválená nominácia 5 pretekárov so splneným limitom: D. Velďáková –
trojskok, Bubeník, Kabelka – skok do výšky, Pelikán – 1500 m, Repčík – 800 m, vedúca výpravy – A.
Kirnová, ďalší členovia výpravy – Dubovský a Pupiš. Ďalší atléti, ktorí splnia limit do 24.2. budú
donominovaní po halových M SR, resp. za predpokladu účasti aspoň 7 atlétov Trénerská rada SAZ
doplní výpravu o 2 trénerov. Predseda SAZ P. Korčok vycestuje na h ME mimo kvótu EA v rámci
diplomacie SAZ v dňoch 28.2.-3.3.2013.
Organizačné zabezpečenie a nominácia na EA Challenge v zimných vrhoch 16.-17.3. v Castellone:
odchod na podujatie bude 15.3. a návrat 18.3.2013. Bola schválená nominácia 3 pretekárov:
Lomnická – hod kladivom, Lašová – hod oštepom U 23, Ženúch – hod oštepom, vedúci a tréner
výpravy – Hanušovský.
SAZ sa zapája do IAAF projektu Svetový deň atletiky, odporúčaný termín je 11.-12.5.2013, ako súčasť
podujatí SAZ v uvedenom týždni, v kategórii dorastu jednotlivcov, členov klubov. Odporúča sa
zaradiť ukážky Kids athletics. Predpokladané miesta konania – Košice, Banská Bystrica, Dubnica n. V.,
Trnava, Nitra, Bratislava.
Bol schválený Organizačný poriadok SAZ, so zámerom zmeny v organizácii práce na sekretariáte SAZ,
posilnenie sekretariátu s 5 pracovnými miestami. Bola odvolaná generálna sekretárka SAZ k 1.3.2013
a schválené výberové konanie na generálneho sekretára SAZ, ktorého výsledok bude vyhlásený
26.2.2013. Noví kandidáti na post generálneho sekretára sa môžu prihlásiť do výberového konania
v období od 15.-25.2.2013 podľa pokynov uverejnených na webe SAZ.
Rôzne: seminár trénerov ÚTM sa uskutoční 9.3. v Banskej Bystrici – školenie trénerov 1. stupňa sa
uskutoční 6.-7. a 13.-14. apríla v Banskej Bystrici – bol schválený zoznam rozhodcov a inštruktorov
SAZ pre rok 2013 – uskutočnilo sa pracovné stretnutie s redaktormi časopisu Atletika, plánuje sa
vydať 5 čísel v roku 2013 – bol schválený juniorský rekord SR a U 23 L. Mokrášovej v behu na 60 m
prek. – boli predložené záväzné termíny EA a IAAF.
Nasledujúce zasadnutie VV SAZ sa uskutoční 13. marca 2013 v Bratislave.

