Informácia z 11. zasadnutia VV SAZ 5.9.2013 v Trnave – Anna Kirnová
VV SAZ mal v programe rokovania na svojom 11. zasadnutí :
*Vyhodnotenie účasti výpravy SAZ na MS v Moskve – bolo konštatované splnenie plánovaného cieľa
dvakrát do 8. miesta a jedno 12.miesto , zásluhou M. Tótha v chôdzi na M. Lomnického v hode
kladivom, ktorí potvrdili, že patria do svetovej špičky, D. Velďáková dosiahla štandardný výsledok
* bola predložená správa z Kongresu IAAF – M. Mračnová bola ocenená, prevzala si strieborný
odznak za zásluhy Veterán IAAF, M. Tóth sa stal členom Komisie atlétov IAAF, na základe úprav
pravidiel IAAF budú tieto po ich vydaní preložené a vydané v slovenčine
*bolo predložené vyhodnotenie účasti SAZ na medzinárodných detských hrách vo Varšave
*boli schválené atletické podujatia SAZ na predloženie do medzinárodného kalendára IAAF
a schválení delegáti na EA konferenciu 11.-13.10.2013 v Talline – P. Korčok a A. Kirnová, okrem
tradičných medzištátnych stretnutí pre žiakov a dorast žiada trénerská rada podpísať kontrakt aj na
medzištátne 5-stretnutie juniorov na dráhe a v chôdzi 31.5.2014 v Borskom Mikuláši
* bola schválená predbežná prihláška na ME v cezpoľnom behu 8.12.2013 v Belehrade: 4 pretekári
/muž, žena, junior, juniorka/ v závislosti od výkonnosti na M SR v cezpoľnom behu, plus 2 vedúci
*bolo schválené organizačné zabezpečenie a predbežná nominácia na Medzištátne stretnutie žiakov
28.9.2013 v Budapešti
* bol schválený návrh úpravy rozpočtu SAZ 2013 a návrh na finančné ohodnotenie trénerov mládeže
a dofinancovanie športovej prípravy úspešných mládežníckych reprezentantov
*VV SAZ sa zaoberal návrhom Atletickej ligy 2014, k forme ktorej sa uskutoční pracovné stretnutie so
zástupcami klubov, ktorých podnety následne spracuje ŠTK SAZ
* VV SAZ za zaoberal usporiadaním slávnostného vyhlásenia ankety Atlét roka 2013, o mieste
usporiadania sa rozhodne po rokovaní s partnermi
*Rôzne: prerokovala sa možnosť vytvorenia marketingovej spoločnosti a administratívnych zmien na
sekretariáte SAZ – bolo schválené, aby sa v septembri/októbri uskutočnilo výberové konanie na post
ústredného trénera SAZ - možnosť výstavby štadiónov a rekonštrukcii dráh s oválom 400 m,
pokračujú rokovania, avšak pre rok 2013 prostriedky nie sú v rozpočte, uvažuje sa o financovaní
v rokoch 2014-2016 – plánované školenie rozhodcov SAZ v dvoch termínoch bude uverejnené na
webe SAZ - SAZ plánuje uskutočniť v októbri 2013 obhliadku objektov k ME 2014 v Zurichu .

