
Informácia zo 14. zasadnutia VV SAZ 11.12.2013 

Výkonný výbor SAZ sa na svojom 14. zasadnutí  11.12.2013 v Dohňanoch prerokoval: 
 
*Vyhodnotenie práce Výkonného výboru SAZ a jej členov.  Bolo konštatované zlepšenie imidžu 
zväzu, atletika je vnímaná v odbornej verejnosti ako rešpektovaný šport a SAZ má zastúpenie 
v dôležitých orgánoch a organizáciách. Aj zo strany športovcov prichádzali pozitívne reakcie na 
aktivity SAZ  a zlepšenú starostlivosť o ich potreby.  Podarilo sa získať aj iné finančné prostriedky 
okrem dotácií z MŠ VVaŠ SR. Pozitívom je aj vydávanie časopisu Atletika. Zatiaľ sa nepodarilo zvýšiť 
členskú základňu. 
*Rozpočet SAZ 2013. VV SAZ zobral na vedomie informáciu o aktuálnom čerpaní rozpočtu SAZ. Je 
predpoklad vyrovnaného rozpočtu ku koncu roka 2013  s rezervou na zabezpečenie činnosti pre 
začiatok nasledujúceho roka.  Dotácia z MŠVVaŠ SR bola v roku 2013 vyššia ako  roku 2012 a je 
predpoklad nárastu aj pre rok 2014. Boli schválené odmeny/dohody pre funkcionárov a lekárov - 
členov realizačného tímu za odvedenú prácu .     
*Bol vzatý na vedomie návrh Koncepcie reprezentácie SAZ pre rok 2014, ku ktorému sa uskutočnila 
diskusia, podlieha schváleniu na nasledujúcom zasadnutí VV SAZ. 
*VV SAZ schválil zmenu kancelárskych a skladových priestorov, sídla  SAZ z Domu športu na novú 
adresu do novopostavenej budovy na  Bajkalskej  7A a uložené sekretariátu SAZ  zabezpečiť činnosti 
v súvislosti s presťahovaním sa do nových priestorov.   
*Návrh zmeny organizácie práce na sekretariáte SAZ, potreba posilniť ekonomické činnosti, prácu 
v oblasti PR a médií.  
*VV SAZ zobral na vedomie organizačné zabezpečenie slávnostného vyhlásenie Atléta roka 2013, 
ktorého sa zúčastnia významní hostia a schválil uvedenie osobností do Siene slávy slovenskej atletiky 
v roku 2013: Alojz Sokol, Móric Kóczán, pavol Glesk, Ján Hajdócy, Rudolf Holzer, Anton Ihring, všetci 
in memoriam, dalšie osobnosti –Eva Glesková  - Lehocká, Anna Chmelková – Blanáriková, Mária 
Faithová – Mračnová, Eva Šuranová – Kucmanová, Jozef Plachý, Peter Berčík a Jozef Pribilinec. VV  
SAZ  schválil ocenenie novinára Romana Ríšu z denníka Šport.  
*Rôzne.  VV SAZ schválil:  slovenský preklad Pravidiel atletickjých súťaží IAAF 2014 -2015 – účasť pp. 
M. Pupiša a M. Illéša na Konferencii so zameraním na zdravie a životný štýl v dňoch 24.-26.1.2014 
v Marseille/FRA. Prerokovala sa problematika Atletickej ligy 2014. 
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