
Informácia z 24. zasadnutia VV SAZ  12.11.2014 v Bratislave 

Predmetom rokovania na 24. zasadnutí VV SAZ boli tieto body programu:  

*Informácia o rozpočte SAZ v roku 2014 – príjmy a výdavky SAZ . Časť prostriedkov sa bude môcť 
použiť na opravy a vybavenie štadiónov, na ktorých sa pravidelne konajú majstrovské súťaže 
a atletická liga a časť prostriedkov na zakúpenie súprav pre detskú atletiku. 
*Vyhodnotenie M SR v cezpoľnom behu 8.11.2014 v Dubnici nad Váhom – na základe odporúčania 
trénerskej komisie, sekcie behov  SAZ,  bola dodatočne odsúhlasená zmena dĺžky tratí na týchto M SR 
aby korešpondovali s dĺžkou na ME v cezpoľnom behu, na ktoré boli nominovaní víťazi jednotlivých 
disciplín.    
*VV SAZ schválil organizačné zabezpečenie a konečnú nomináciu na ME v cezpoľnom behu 
14.12.2014 v Samokove/Bulharsko: muži - J. Urban, juniori do 23 rokov – P. Ďurec /zvíťazil v kategórii 
mužov/, juniori – Michal Talán, ženy – Ľ. Maníková, juniorky – L. Janečková, vedúci výpravy – P. 
Kováč, tréner – J. Botcher.  
*VV SAZ schválil návrh úpravy Stanov SAZ, ktorý bude predložený k schváleniu na  VZ SAZ 22.11.2014 
v Banskej Bystrici. Ak sa prijme nový zákon o športe, budú pravdepodobne nasledovať úpravy stanov 
všetkých športových zväzov.  
* VV SAZ schválil návrh organizačného zabezpečenia a program  VZ SAZ 22.11.2014 v Banskej Bystrici, 
v rámci ktorého budú odovzdané plakety – ocenenia jubilantov pri príležitosti životného  jubilea 
v roku 2014 a za dlhoročnú prácu v prospech atletiky.     
*VV SAZ zobral na vedomie návrh predbežného termínového kalendára SAZ 2015, ku ktorému sa 
uskutoční dňa 14.11.2014 pracovné stretnutie so zástupcami klubov, záujemcami  o usporiadanie 
jednotlivých podujatí.  
*Rôzne  
VV SAZ zobral na vedomie informáciu o:  tlačovej besede pred zasadnutím VV SAZ k projektu SAZ  
„Atletický tím Rio 2016“ – pripravovanom zákone o športe  a rovnakých pravidlách prideľovania 
dotácií MŠ VVaŠ SR aj pre rok 2015 – o možnosti uchádzať sa o ocenenie EA pre oficiálov zväzov – 
odstúpení kandidatúry VŠC Dukla Banská Bystrica k usporiadaniu PEM klubov v roku 2015 a záujme  
AK Spartak Dubnica n.V. usporiadať toto podujatie – zmene systému postupu/zostupu  ME družstiev 
III. a II. ligy  od roku 2015 – záujme usporiadateľov  chodeckého podujatia  Dudinskej 50 o zaradenie  
medzi IAAF chodecké mítingy – nominácii S. Hanusovej do funkcie rozhodkyne a členky jury na 
podujatia EA -   účasti P. Mittermayera na Prezentačnom seminári EA   25.-26.10.2014 vo Frankfurte  
– o pozvaní pre A. Kirnovú  na zasadnutie EA komisie 17.-18.1.2015 v Luxemburgu. 
VV SAZ schválil: účasť delegácie SAZ na seminári EA pre kandidátov usporiadania ME v cezpoľnom 
behu pre rok 2017, o usporiadanie prejavilo záujem mesto Šamorín,  seminár sa  bude konať 
3.12.2014 v Lózan – zabezpečenie  cieľovej kamery pre AZB v sume 11 400 € - príspevok 500 € pre  
ŠŠK Bardejov a výber klubov VsAZ na účasť na mítingu 4.-6.12.2014 v Breste/Bielorusko – odmeny 
pre členov VV SAZ a pracovníkov sekretariátu SAZ – úpravu Organizačného poriadku SAZ  doplneného 
o novú pozíciu „účtovník“ na sekretariáte SAZ a úpravu Smernice SAZ o poskytovaní náhrad..., 
v súvislosti s opatreniami na odstránenie nedostatkov pri kontrole NKÚ na SAZ – úpravu Smernice 
SAZ o slovenských rekordoch a najlepších slovenských výkonoch. 
Nasledujúce zasadnutie VV SAZ sa uskutoční 10.12.2014.  
 
Anna Kirnová          


