
Informácia zo 17. zasadnutia VV SAZ 13.3.2014 v Bratislave 

VV SAZ sa na svojom 17. zasadnutí 13.3.2014 v Bratislave mal v  programe nasledujúce body :     

Úvodom zasadnutia bol privítaný nový člen VV SAZ p. Ľubomír Roško, ktorý nahradil p. Milutína 

Černáka z titulu predsedu Stredoslovenského atletického zväzu.   

*Vyhodnotenia  halových M SR 2014 po športovo – technickej stránke  za Komisiu rozhodcov SAZ aj 
po športovo–výkonnostnej stránke z pohľadu hodnotenia ústredných trénerov jednotlivých kategórií. 
Výkony športovcov boli primerané aktuálnej úrovni slovenskej atletiky. Niektorí atléti vynechali 
halovú sezónu, slabšia úroveň  výkonov v skoku ožrdi, skoku do výšky žien, vo viacbojoch a v behoch 
na stredných tratiach.  
*Vyhodnotenie HMS v Sopotách – vystúpenie slovenských pretekárov hodnotené ako priemerne, D. 
Velďáková 4.miestom v kvalifikácii dosiahla najlepší výkon sezóny, vo finále výkon nezopakovala.  
 Bolo konštatované, že A. Závackému chýbajú skúsenosti.  
*Boli schválené termíny a miesta Atletickej ligy 2014 
*Bol schválený  návrh organizačného zabezpečenia a predbežná prihláška na ME družstiev II.ligy 21.-
22. júna  v Rige – plánovaný počet členov výpravy 63 osôb.  
*Bolo schválené zakúpenie reprezentačného oblečenia zn. Adidas pre výpravu SAZ na MS a ME. Pre 
mládežnícke kategórie /medzištátne stretnutia, ap./ bude zakúpený materiál zn. Newline podľa 
aktuálnej potreby v roku 2014. 
* VV SAZ zobral na vedomie informáciu: o  príprave projektu „Detská atletika“ s cieľom zapojiť do 
projektu čo najviac klubov a škôl a získať nových členov. Koordinátorkou projektu je S. Švachová – o 
potrebe založenia športového klubu pri SAZ z dôvodu získavania nových členov predovšetkým z radov 
rekreačných bežcov a fanúšikov. 
*VV SAZ schválil: založenie obchodnej spoločnosti Slovenského atletického zväzu „Slovenská atletika, 
s.r.o“, ktorej konateľmi sú pp. Korčok, Gubrický, Swiec  – návrh na prerozdelenie finančnej podpory 
klubom a oddielom v roku 2014 v sume 30 000 € s použitím rovnakého vzorca ako v roku 2013. Nárok 
na odmenu má 63 klubov v sumách od 33 € do 3 600 €.    
Nasledujúce zasadnutie sa uskutoční 16.4.2014. 
 
Anna Kirnová  
 


