Informácia zo 7. zasadnutia VV SAZ 17.4.2013 v Bratislave – Anna Kirnová
Na 7. zasadnutí sa VV SAZ zaoberal nasledujúcimi bodmi programu:
Stav plnenia rozpočtu SAZ – po podpise dodatku k zmluve s MŠ VVaŠ SR je zatiaľ garantovaná dotácia
vo výške 544 210 €. Ak budú použité nové kritéria pre výpočet dotácií, je reálny predpoklad vyššej
dotácie v porovnaní s vlaňajškom.
Bol schválený návrh rozdelenie finančných prostriedkov na rozvoj klubov SAZ podľa kritérií
v celkovej sume 30 000 €. Kritéria a rozpis sú uverejnené na webe SAZ. Čerpanie formou refundácie
účtovných dokladov vystavených v čase 1.1.-30.10.2013 bude možné do 30.10.2013.
Bolo predložené vyhodnotenie EP v zimných vrhoch 16.-17.4. Castellone – po výkonnostnej stránke
aj umiestnením vrhačov výprava zaostala za očakávaniami.
Vyhodnotenie Dudinskej 50 –ky a MSR v chôdzi – účasť kvalitných pretekárov z 19 krajín, viacero
splnených limitov na vrcholné podujatia EA a IAAF napriek úsporným opatreniam bolo prekvapením,
čo svedčí o dobrom mene podujatia, za čo patrí poďakovanie usporiadateľom, organizačnému
výboru, predovšetkým primátorovi mesta Š. Pokľudovi a riaditeľovi pretekov J. Nyárjasovi.
Z vyhodnotenia medzištátneho stretnutia v chôdzi 13.4.2013 v Poděbradoch vyplýva maximálna
spokojnosť s výkonmi reprezentácie - potvrdenie limitov na MS a MEJ, splnenie limitov na MS 17,
v súťaži družstiev muži skončili na 2. a ženy a juniori na 3. mieste.
Prestupy v jarnej sezóne 2013 a hosťovanie v zahraničí v roku 2013 – bolo podaných 13 žiadosti
o prestup, všetky boli schválené. Zoznam prestupov ako aj hosťovaní je ne webe SAZ.
Bola predložená správa z Kongresu EA 12.-14.4.2013 v Skopje – úprava Stanov EA, zavedenie nového
podujatia ME dorastu počnúc rokom 2016, zástupcovia SAZ boli oslovení ohľadom možnosti
zakúpenia televíznych vysielacích práv z MS v Moskve za výhodných podmienok.
Bol schválený návrh organizačného zabezpečenia a predbežnej nominácie na míting OH nádejí
11.5.2013 vo Svitavách, Franz-Schuster memoriali 12.5.2013 vo Schwechate a na míting 12.5.2013
v Tiszaújvarosi.
Bolo schválené organizačné zabezpečenie a konečná nominácia na EP v chôdzi 19.5.2013
v Dudinciach: 18 pretekárov – 50 km Rízek, Medera,Krajčovič, Tichý ml., 20 km Tóth, Kučmín,
Majdán, Babík, Czáková, Gáliková, Stašová, Strmeňová, juniori 10 km Úradník M., Dolinský, Morvay,
Hornáková, Piliarová, Čubaňová, /nahradníci Bátovský, Linkeš, Škantárová/, 7 oficiálov: vedúci Pupiš,
technický vedúci Bielik, tréneri J. Benčík, Spišiak, Pavelka, lekár Zachar, masér Hudák.
Návrh organizačného zabezpečenia a predbežná prihláška na MS 17 v Donecku – predpokladá sa
účasť 16 pretekárov a 8 členný doprovod: vedúci výpravy - Laurenčík, technický vedúci - Illéš, oficiál
SAZ – Gubrický.
Návrh organizačného zabezpečenia a predbežná prihláška na MS v Moskve – predpoklad účasti je 14
pretekárov a 9 oficiálov: vedúci výpravy – Pupiš, technický vedúci a delegát Kongresu IAAF – Kirnová,
delegát Kongresu IAAF - Korčok/5.-12.8/., od 12.-19.8. – Swiec, nominácia trénerov v závislosti od
zoznamu pretekárov so splneným limitom.

Bola predložená informácia o stave prípravy, zdravotnom stave reprezentantov a vyhodnotení
jednotlivých cyklov reprezentantov
Rôzne: bol schválený nový člen SAZ Klub Sri Chinmoy Marathon Team so sídlom v Bratislave – bol
schválený dodatočne stanovený limit na SU v polaratóne 1:18:00
Nasledujúce zasadnutie VV SAZ sa uskutoční 7.5.2013 v Dudinciach.

