
Informácia z 18. zasadnutia VV SAZ 16.4.2014 v Bratislave 

VV SAZ mal  na svojom  18. zasadnutí 16.4.2014 v Bratislave  v programe:  

*Vyhodnotenie EA mítingu v chôdzi 22. marca  Dudinská 50 – vysoko hodnotene po organizačnej, 
technickej aj spoločenskej stránke. Podujatia sa zúčastnilo 177 pretekárov z 20 krajín sveta. Viacerí 
pretekári splnili limity na ME a SP v chôdzi. Nedostatkom bola rekordne nízka účasť slovenských 
mužov v rámci M SR - len 4 chodci. 
*Vyhodnotenie účasti na medzištátnom stretnutí chodcov 12. apríla  v Poděbradoch  -   vystúpenie 
slovenských chodcov ako najúspešnejšie v jeho histórii. V kategórii mužov  zvíťazil M. Tóth, juniorov 
M. Úradník,  obaja  v osobných  rekordoch. Zároveň zvíťazilo aj slovenské družstvo mužov a juniorov. 
*VV SAZ zobral na vedomie vyhodnotenie účasti na MS v polmaratóne 29.3. v Kodani a na EP zimných 
vrhoch v Leirii/Portugalsko. 
*VV SAZ zobral na vedomie:  správu z  CEO konferencie 29.-31. marca v Kodani, ktorej sa pri MS 
v polmaratóne zúčastnili pp. Korčok, Gubrický – a správu zo zasadnutie EA komisie reflexii 5.-6.4. 
v Prahe, ktorej sa zúčastnila A. Kirnová.       
*VV SAZ schválil návrh organizačného zabezpečenia a predbežné prihlášky: na ME v behu do vrchu 
12.7. v Gap/Francúzsko  1 vedúci, 3 pretekári /muž, žena, junior/ - na  MS juniorov 22.-27.7. v 
Eugene/USA s predpokladanou účasťou 8 – 12 atlétov a 5 – 6 oficiálov, ktorí požadujú zabezpečiť  
aklimatizačný pobyt na Univerzite v Oregone od 15. resp. 16.7.2014 -  na EP vo viacbojoch 5.-6.7. 
v Donecku 1 tréner a 2 ženy.  
*VV SAZ schválil návrh organizačného zabezpečenia a konečnú nomináciu na Svetový pohár v chôdzi 
3.- 4.5. v Taicangu. Výprava v zložení: 20 km chôdza muži – M. Tóth, A. Kučmín, M. Majdán a P. 
Spevák, žena 20 km – M. Czáková, juniori – M. Úradník, M. Morvay, juniorka – M. Hornáková, tréner 
– M. Spišiak, fyzioterapeut – J. Hudák sa zúčastnia aklimatizačného pobytu pred SP od 27.4. 
K oficiálnej výprave sa pridajú  1.5.  vedúci výpravy P. Korčok a technický vedúci M. Pupiš.   
*VV SAZ zobral na vedomie informáciu:  o prestupoch v jarnom termíne 2014. Bolo podaných 47 
žiadostí o prestup, všetky boli schválené – o schválenom ocenení EA na žiadosť SAZ pre J. Malíka za 
služby v prospech atletiky 
*VV SAZ schválil: novelizáciu Smernice o rekordoch SAZ, ku ktorej odzneli pripomienky, ktoré boli  
uložené  zapracovať  – výnimku zo Smernice SAZ o zahraničných štartoch  /kategória veteránov 
a žiakov nepodlieha povinnosti nahlasovania štartov v zahraničí/  - pracovnú skupinu ktorá sa bude 
zaoberať návrhom na výber lokality pre výstavbu atletického štadióna v Bratislave -  návrh nominovať 
ako kandidáta na EA Fórum mladých lídrov pre ME v Zurichu  p. Svinčáka - členstvo klubu 3atletik 
z Prievidze do SAZ – poskytnutie príspevku/zálohy vo výške 30% z prostriedkov určených na dopravu 
pre kluby zúčastnené v Atletickej lige 2014. 
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