
Informácia z 25. zasadnutia VV SAZ 10.12.2014 v Bratislave 

Predmetom rokovania 25. zasadnutia VV SAZ boli tieto body programu:  

*Zhodnotenie Valného zhromaždenia SAZ – bolo konštatované, že VZ SAZ v Banskej Bystrici 

malo dôstojné priestory a priebeh. Bolo po organizačnej stránke veľmi dobre zorganizované, 

čo malo pozitívne ohlasy vzhľadom na obsažnejšie informácie o činnosti z  príspevkov 

predsedu, ústredného trénera, generálneho sekretára, predsedu ŠTK a zástupcu 

reprezentantov. Boli odovzdané ocenenia jubilantov a schválené Stanovy SAZ.  

*Informácia o rozpočte – príjmy a výdaje SAZ budú ku koncu roka vyrovnané, pričom sa 

počíta s rezervou na činnosť SAZ na začiatok roka 2015. Výdavky v roku 2014 boli vyššie 

v porovnaní s rokom 2013 vzhľadom na zmenu sídla SAZ, zavedenie Atletickej ligy  a ďalšie 

položky. VV SAZ schválil, aby nedočerpané prostriedky rozpočtované  pre Oblastné atletické 

zväzy  mohli byť o príslušnú sumu navýšené a čerpané v rozpočte pre rok 2015.     

*Návrh termínového kalendára SAZ 2015 – po doplnení pripomienok a definitívnom 

pridelení usporiadania majstrovských podujatí SAZ bude uverejnený na webe SAZ. 

  *Informácia o prestupoch -  bolo podaných 64 žiadostí o prestupy, z toho 51 schválených, 

13 neschválených. Podrobnosti uverejnené na webe SAZ.  

*Vyhodnotenie projektu „Hľadáme nových olympionikov“ – bolo oslovených 1460 

základných škôl, 240 gymnázií, pričom sa zapojilo  celkovo 273 škôl a vyše 11 tisíc žiakov. 

Finále sa uskutočnilo 30.8. na podujatí Atletický most v Dubnici nad Váhom.  

*Bol predložený návrh podrobného cenníka služieb a použitia jednotlivých technických 

zariadení na športových podujatiach organizovaných  SAZ.  

*Bola predložená informácia o slávnostnom vyhlásení ankety Atlét roka 2014, ktoré sa 

uskutoční v Bratislave 18.12. o 18,00 hod. v hoteli Gate One. Pozvaných je 260 hostí. Pred 

podujatím sa uskutoční tlačová konferencia. Účasť  na slávnostnom podujatí potvrdil aj 

Sergey Bubka a ďalší významní hostia.   

*Správa zo seminára EA pre kandidátov na usporiadanie ME v cezpoľnom behu 2017 – 

seminár sa uskutočnil 3.decembra v Lausanne za účasti pracovníkov sekretariátu 

a podpredsedu EA a delegácií kandidujúcich krajín – Írsko, Nórsko, Portugalsko a Slovensko, 

kde boli účastníkom odprezentované podrobné podmienky usporiadania tohto podujatia. 

Zúčastnené krajiny majú do 19.12. potvrdiť záväzné stanovisko a do 27.2.2015 predložiť 

kandidačné materiály v plnom rozsahu. O pridelení ME v cezpoľnom behu rozhodne EA 

v novembri 2015.     

*VV SAZ zobral na vedomie informáciu o organizačnom zabezpečení EA Permit mítingu 

Banskobystrická latka 2015, ktorý sa uskutoční 4.2.2015 a bude mať tradične hviezdne 

obsadenie. 



*Rôzne: VV SAZ zobral na vedomie: informáciu o zaradení do Olympijského tímu mládeže 

/Ženčár, Veszelka, Pešková, Mokrášová/ - o členstve nových registrovaných  kluboch v SAZ 

/“Šport hrou“ a za predpokladu schválenia  stanov „Košický atletický zväz“/ - informáciu 

o účasti trénera K. Cupáka na Konferencii v Birminghame so zameraním na šprinty a prekážky 

– návrh Smernice o odmenách rozhodcom SAZ /bude opätovne predložená po zapracovaní 

pripomienok/.     

VV SAZ schválil:  predbežnú prihlášku na Európsky pohár v zimných vrhoch 14./15.3.2015 

v Leirii/Portugalsko – 2 ženy, 2 mužov, 2 juniorky U23 a 3 oficiálov – prihlášku MSU Dudince 

na usporiadanie IAAF Challenge Permit mítingu v chôdzi 21.3.2015 v Dudinciach – 

nominačné kritéria na H ME 2015 v Prahe – prihlášku SAZ kandidovať na  usporiadanie ME 

v cezpoľnom behu 2017 v Šamoríne. 

Nasledujúce zasadnutie sa uskutoční 13.1.2015 v Bratislave.  

Anna Kirnová  

  


