
Informácia z 22. zasadnutia VV SAZ 10.9.2014 v Bratislave 

VV SAZ na svojom 22. zasadnutí mal v programe rokovania nasledujúce body:  

*Informácia o príjmoch a výdajoch SAZ, založení obchodnej spoločnosti Slovenská atletika s.r.o, a o 
projekte IAAF „Detská atletika“ s predpokladaným príspevkom IAAF na jeho zabezpečenie v sume 
25 000 USD. VV SAZ zobral na vedomie informáciu o ukončení kontroly NKÚ SR na SAZ – účelové 
prostriedky boli použité v súlade so stanovenými podmienkami. 
*Vyhodnotenie účasti na ME v Zurichu – v histórii samostatnosti  SR s najpočetnejšou účasťou 28 
atlétov ako najúspešnejšie ziskom 2 strieborných medailí, jedným 6., dvomi 7. a jedným 8. miestom. 
V hodnotení krajín na základe zisku medailí a bodov bol SAZ  na 17. mieste.  Dosiahnuté výsledky sú 
dávajú predpoklad na dobré vystúpenie aj na MS 2015 a OH 2016.  
*VV SAZ schválil organizačné zabezpečenie a konečnú nomináciu na MS v behu do vrchu 14.9. 
v Casette di Massa:  dospelí  – A. Foltýn, K. Bérešová, juniori – M. Borovka, V. Zrasťáková, vedúci 
výpravy a delegát Kongresu WMRA – P. Kováč.  
*VV SAZ schválil predbežnú prihlášku na ME v cezpoľnom behu 14.12. v Samokove/Bulharsko – 1 
vedúci a  4 pretekári /víťazi M SR v cezpoľnom behu v kategórii mužov, žien, juniorov a junioriek/.  
*VV SAZ zobral na vedomie: účasť ŠK ŠOG Nitra v PEM klubov juniorov a junioriek v Leirii /schválil 
príspevok k účasti každého družstva po 500 €, týka sa to aj PEM dospelých/ - návrh štruktúry súťaží 
SAZ 2015 a podujatí do medzinárodného kalendára 2015 – vyhodnotenie mítingu Atletický most 2014 
v Dubnici nad Váhom  – vyhodnotenie M SR mužov a žien v Banskej Bystrici – vyhodnotenie účasti na 
IX. Medzinárodných detských atletických hrách vo Varšave – návrh organizačného zabezpečenia 
oponentúr plánov na sezónu 2014/2015, ktoré sa uskutočnia 20.-26.10.2014 na Štrbskom Plese – 
vyhodnotenie M SR mužov, žien, juniorov a junioriek v behu do vrchu v Gerlachove 
*VV SAZ schválil: účasť M. Pupiša na obhliadke dejiska MS 2015, ktorá sa uskutoční 17.-18.10. 
v Pekingu  - účasť R. Mittermayera na Prezentačnom seminári podujatí, ktorý sa uskutoční 25.-26.10. 
vo Frankfurte – účasť K. Cupáka na Konferencii o rýchlosti 8.-9.11. v Birminghame - členstvo 
Slovenskej asociácie ultramaratóncov v SAZ po uhradení registračného poplatku -  poskytnutie 
príspevku SAZ na organizáciu podujatí: Vrhač roka 2014 v sume 500 €, Horehronské hry 500 €, na 
Národný pamätník olympionikov v Martine po 100 € na každého olympijského medailistu v atletike  – 
odmeny realizačnému tímu ME v Zurichu. 
*VV SAZ zobral na vedomie informáciu o návrhu úprav Stanov SAZ pri  Valnom zhromaždení  SAZ 
22.11.2014 a o termíne Slávnostného vyhlásenia Atléta roka 2014 dňa 18.12.2014.    
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