
Informácia z 23. Zasadnutia VV SAZ 23.10.2014 na Štrbskom Plese 

Body programu rokovania VV SAZ 23.10.2014:  

*Informácia o rozpočte SAZ – je potrebné, aby si oblastné atletické zväzy, kluby a športovci čo najskôr 
zúčtovali na SAZ pridelené prostriedky 
* Vyhodnotenie účasti na MS v behu do vrchu  14.9.2014 v Casette di Massa/Taliansko – 12. miesto 
K. Berešovej v kategórii žien hodnotené ako vynikajúce, 23. miesto juniorky V. Zrasťákovej  ako 
štandardné a 48. miesto  juniora M. Borovku hodnotené pozitívne vzhľadom k tomu, že štartoval 
s o 3 roky mladšími pretekármi. A. Foltín pre chorobu nakoniec necestoval. Vedúci výpravy P. Kováč 
sa zúčastnil na kongrese WMRA. 
*Vyhodnotenie účasti na YOG16.-28.8.2014  v Nanjingu – vynikajúce umiestnenie M. Peškovej 
v osobnom rekorde a zisk striebornej medaily. Ženčár postúpil z kvalifikácie z 3. miesta  do finále, kde 
mal 4 nevydarené pokusy.  Slošárová z kvalifikácie za 11. miesta postúpila do B finále, konečné 
poradie na 10.mieste. 
*Vyhodnotenie účasti v PEM klubov juniorov B skupiny  20.9. v Leirii – juniorky ŠK ŠOG Nitra  
postúpili do A skupiny, juniori skončili na 5. mieste.    
*Správa z EA konvencie a kalendárnej konferencie v 10.-12.10. v Baku, kde boli zaradené do 
medzinárodného termínového kalendára  podujatia schválené podujatia  SAZ a podpísané kontrakty 
účasti na medzištátnych stretnutiach:  v chôdzi mužov, žien, juniorov, junioriek  11.4.2015/Poděbrady 
/UKR-SVK-LIT-SWE-ITA-FRA-CZE/, v chôdzi dorastu 6.6.2015 v Borskom Mikuláši/AUT-CZE-HUN-POL-
SVK/, dorastu na štadióne 6.6.2015 CZE-HUN-SLO-SVK, ktoré usporiada Slovensko. Medzištátne 
stretnutie juniorov /CZE-CRO-HUN-SLO-SVK/ sa uskutoční  4.7.2015 v Chorvátsku a medzištátne 
stretnutie žiakov CZE-CRO-HUN-SLO-SVK 26.9.2015  v Čechách.  
Počas oficiálneho obeda odovzdal predseda EA Hansjorg Wirz predsedovi SAZ P. Korčokovi plaketu 
pri príležitosti 75. výročia vzniku Slovenského atletického zväzu. EA akceptovalo návrh SAZ na 
ocenenie EA pre trénera SAZ - udelený diplom a strieborný odznak pre trénera D. Valenta. 
*Bol schválený návrh na finančné ohodnotenie trénerov dospelých a mládeže, fyzioterapeutov a na 
prípravu konkrétnych športovcov. 
*Bol predložený návrh organizačného zabezpečenia Valného zhromaždenia SAZ, ktoré sa uskutoční 
22.11.2015 v Banskej Bystrici a návrh  úpravy Stanov SAZ, ktorý bude uverejnený na webe SAZ 
k pripomienkovaniu.  
*VV SAZ zobral na vedomie:  správu technického delegáta SAZ z M SR v maratóne 5.10. v Košiciach -  
informáciu o príprave slávnostného vyhlásenia  Atléta roka 18.12.2014 v Bratislave - informáciu o 
rozhodnutí  Rady  SOV a zaradení do tímu SOV mládeže M. Peškovej, P. Ženčára, L. Mokrášovej, M. 
Úradníka a T. Veszelku – informáciu o využití možnosti zakúpenia vstupeniek na Halové ME 2015 
v Prahe, časť vstupeniek záujemcom za úhradu.         
 
Anna Kirnová  


