Informácia zo zasadnutia VV SAZ 13.3.2013 – Anna Kirnová
VV SAZ na svojom 6. zasadnutí mal nasledujúci program rokovania:
Na úvod zasadnutia predseda SAZ P. Korčok predstavil nového generálneho sekretára Pavla Swieca
a VV SAZ pokračoval v prerokovaní jednotlivých bodov programu.
Stav plnenia rozpočtu SAZ v r. 2013 – čerpanie rozpočtu je v súlade s plánovanými výdavkami,
v krátkom čase má byť podpísaný dodatok k zmluve o dotáciách MŠVVaŠ SR o konkrétne sumy na
významné podujatia SAZ /MMM Košice, Atletický most v Dubnici a Bratislavský maratón podpísali
zmluvy samostatne/, výška dotácií pre vybraných športovcov a mládež bude známa po zverejnení
a vyhodnotení výzvy pravdepodobne v júni.
Vyhodnotenie halových ME v Goteborgu – po organizačnej stránke bolo podujatie hodnotené
pozitívne. Z 11 nominovaných sa nikto neprebojoval do finálovej osmičky, pozitívom boli 4
umiestnenie do 12. Miesta, podrobné vyhodnotenie je na webe SAZ.
Vyhodnotenie halových M SR všetkých vekových kategórií – bolo predložené ústrednými trénermi a
po jednotlivých sekciách, vrátane správy technického delegáta a za komisiu rozhodcov, úspešnosť
oddielov podľa bodovaných prvých 8 miest a prehľadu počtu klubov. Podrobné hodnotenie je
uverejnené na webe SAZ.
Vyhodnotenie seminára trénerov ÚTM – seminár sa konal 8.3.2013 v Banskej Bystrici, zúčastnilo sa
ho 81 trénerov. Účastníci seminára boli oboznámení popri odborných témach /ekonomika, intenzita
tréningu, rozvoj sily, úrazová prevencia, kompenzačné cvičenia, Atletika pre deti/aj o pláne
prerozdeliť klubom príspevok na činnosť v celkovej sume 30 000 € a príprave zmlúv na poskytnutie
finančných prostriedkov na činnosť ÚTM vrátane trénerov.
Na základe návrhov Oblastných atletických zväzov bolo schválené zloženie Disciplinárnej komisie SAZ
– D. Štancel/AZB – Š. Straňovský/ZsAZ – Peter Kalabus/SsAZ – Ľ. Strache/VsAZ, za jej predsedu bol
ustanovený P. Filo st.
Bol predložený a schválený návrh organizačného zabezpečenie a predbežnej prihlášky na ME do 23
rokov v Tampere – predpokladaná účasť 14 pretekárov a 7 oficiálov vrátane maséra.
Bol predložený návrh organizačného zabezpečenia a predbežnej prihlášky na MEJ v Rieti –
predpokladaná účasť 9 atlétov a 5 oficiálov vrátane maséra.
Bol predložený návrh organizačného zabezpečenie a predbežnej prihlášky na ME družstiev 3. ligy
v Banskej Bystrici – predpokladaná účasť 50 atlétov a 10 oficiálov. Bola predložená správa
o pracovnom stretnutí delegátov EA, usporiadateľov a zástupcov SAZ, ktoré sa uskutočnilo 7.-8.3.
v Banskej Bystrici. Bolo odsúhlasené, aby bola podaná žiadosť o navýšenie dotácie z MŠ VVaŠ SR na
usporiadanie MEd a na rekonštrukciu dráhy štadióna v Banskej Bystrici.
VV SAZ zobral na vedomie informácie k EYOF – KM SAZ schválila limity, predpoklad účasti za SAZ je 5
chlapcov, 12 dievčat a 4 tréneri.
Bolo uložené pripraviť návrh zmlúv o poskytnutí príspevku na prípravu športovcov CTM a ZCPTM
a reprezentantov SAZ.

Rôzne: - projekt výstavby tribúny na atletickom štadióne v Trnave – pozvanie k účasti SAZ na
„Detských hrách“ v septembri vo Varšave – udelený certifikát trate k Dudinskej 50-ke na novom
1 km okruhu – pripravovaná návšteva delegátov EA k EP v chôdzi 22.-24.3. v Dudinciach – predložená
správa zo zasadnutia Komisie EA 9.-10.3. v Bruseli - schválenie predbežnej prihlášky na EP v chôdzi
v Dudinciac: predpokladaná účasť 18 chodcov, 8 oficiálov – vydanie brožúry „Atletické súťaže SAZ
2013“ v apríli.
Nasledujúce zasadnutie sa uskutoční 17.4.2013 v Bratislave.

