
Informácia z 19. zasadnutia VV SAZ 21.5.2014 v Nitre 

Predmetom rokovania 19. zasadnutia VV SAZ boli body programu:  

*Informácia o príjmoch a výdavkoch SAZ – rozpočet je vyrovnaný a plánované výdavky SAZ sú   
zabezpečené. Zároveň bolo oznámené, že 12.5.2014 bola na sekretariáte SAZ začatá kontrola 
Najvyššieho kontrolného úradu SR zameraná na  vynakladanie verejných prostriedkov poskytnutých 
zo štátneho rozpočtu v rokoch 2012 a 2013.  
*Vyhodnotenie účasti NA SP v chôdzi 3.-4.5. v Taicangu – vystúpenie slovenskej reprezentácie nie je 
možné hodnotiť ako úspešné, ale ani ako sklamanie. Negatívom bolo zranenie M. Tótha čo ovplyvnilo 
jeho umiestnenie. Pozitívom boli dosiahnuté 2 osobné rekordy. Podrobné vyhodnotenie je na webe 
SAZ.    
*VV SAZ zobral na vedomie: vyhodnotenie účasti na súťaži OH nádejí 10.5. vo Svitavách – 
vyhodnotenie 1. kola Atletickej ligy 2014 v Novom Meste nad Váhom -  informáciu o stave prípravy 
medzištátneho stretnutia juniorov v chôdzi 31.5. v Borskom Mikuláši – vyhodnotenie Svetového dňa 
atletiky na Slovensku.  
*VV SAZ schválil návrh organizačného zabezpečenia a nomináciu na IAAF Svetové štafety 24.-25.5. 
v Nassau/Bahamy: vedúci výpravy M. Lopúchovský, členovia štafety – J. Repčík, J. Pelikán, D. Páleník,  
T. Timoranský a náhradník J. Szabo. 
*VV SAZ schválil návrh organizačného zabezpečenia a predbežnú nomináciu na míting Frantza 
Schustera 8.6. vo Schwechate a na ME družstie 21.-22.6. v v Rige. 
*VV SAZ schválil návrh organizačného zabezpečenia a konečnú nomináciu na EYOT 30.5.-1.6. v Baku:  
vedúci výpravy M. Laurenčík, tréneri – E. Čordáš, J. Gigac, J. Párička, lekárka – M. Sameková, atléti – 
M. Pešková, P. Ženčár, P. Slošárová, N. Abbatantuono, K. Svrčková, M. Sameková, N. Ostrožlíková, J. 
Kubinec, T. Pecko, A. Mitašík, M. Meluš, S. Butkovská.  
*VV SAZ schválil: úpravu Smernice SAZ o poplatkoch s pripomienkami – návrh nominačných kritérií 
na MS v behu do vrchu do 17 rokov v Arco/Taliansko – finančný príspevok do 5 000 € na projektovú 
dokumentáciu k výstavbe tartanovej atletickej dráhy v Kysuckom Novom Meste – príspevok 1000 € 
na organizáciu medzinárodného chodeckého podujatia na Bacúchu – príspevok 10 000 € na 
organizáciu podujatia „Hľadáme nových olympionikov“ – zaradenie pretekárov N. Broša a K. 
Svrčkovej do ZPM „A“.  
Nasledujúce zasadnutie sa uskutoční 27.6.2014 v Bardejove.  
 
Anna Kirnová          


