Informácia z 26. zasadnutia Výkonného výboru SAZ 13.1.2015 v Bratislave.
VV SAZ sa na svojom 26. zasadnutí zaoberal problematikou:
* Čerpanie rozpočtu SAZ v roku 2014 a predpokladaný rozpočet v roku 2015 - čerpanie za rok 2014 sa
uskutočnilo v súlade so schváleným rozpočtom vyrovnaným v príjmoch a výdajoch ku koncu roka
2014, pričom na účte SAZ tak ako v predchádzajúcich rokoch ostali finančné prostriedky na činnosť a
preklenutie obdobia január – február 2015.
Je pripravený návrh zmluvy s MŠ VVaŠ SR a SAZ pre rok 2015, v rámci národného programu rozvoja
športu v sume 1 047 090 € v členení: 761 490 € pre Štátnu športovú reprezentáciu a rozvoj
športových odvetví /z toho je účelovo viazaných 90 000 € na športovú prípravu vybraných športovcov
a 4 990 € prerozdelené odmeny športovcom a trénerom za dosiahnuté výsledky v roku 2014/
a 285 600 € pre športovo-talentovanú mládež.
* Vyhodnoteniu slávnostného vyhlásenie ankety Atlét roka 2014 - podujatie bolo vnímané
a hodnotené veľmi pozitívne mediálne aj z pohľadu účastníkov, ktorých bolo približne 240 vrátane
zástupcov médií. Bola rozšírená Sieň slávy o ďalšie mená a pred podujatím sa uskutočnili 2 tlačové
besedy s početnou účasťou a záujmom médií za účasti nominovaných atlétov a podpredsedu IAAF
Sergeja Bubku. Prenos cez internet si pozrelo asi 3000 divákov.
*VV SAZ zobral na vedomie informáciu o stave príprav na halové podujatia a M SR v hale a schválil
predložený menovitý návrh funkcionárov pre jednotlivé halové podujatia sezóny 2015.
*VV SAZ zobral na vedomie záväzné termíny IAAF a EA 2015 a schválil kandidatúru usporiadania ME
v behu do vrchu veteránov 2017 v Pruskom – Vršatci.
* VV SAZ schválil termíny zasadnutí VV SAZ v I. polroku 2015: 11. februára, 11. marca, 15. apríla, 13.
mája a 10. júna.
*VV SAZ schválil: Pravidlá rozvoja ÚTM pre rok 2015 – Návrh koncepcie reprezentácie SAZ pre rok
2015 a princíp odmeňovania pretekárov a trénerov za dosiahnuté výsledky - Návrh koncepcie
nominácie na HME 2015 v Prahe.
*VV SAZ zobral na vedomie informáciu o prolongácii členskej základne SAZ. K 10.1.2015 je aktuálny
stav nasledujúci: 98 klubov, 5839 členov /3261 mužov a 2578 žien/, z toho 5336 pretekárov, 352
trénerov.
* VV SAZ schválil členstvo v SAZ: OZ Maratón BB Team Banská Bystrica /52 členov/, CVČ Liptovský
Mikuláš/40 členov/, Občianske združenie Atletika pre deti Zlaté Moravce /72 členov/a BŠK Banská
Bystrica /16 členov/.
* VV SAZ zobral na vedomie informáciu o podaných Projektoch SAZ na MŠ VVaŠ SR k 15.12.2015
podľa stanovených kritérií. Boli podané projekty na Športovú reprezentáciu, talentovanú mládež, na
ocenenie trénerov /pre E. Čordáša za medailu na YOG a D. Valenta pri príležitosti životného jubilea /,
na podujatia osobitného významu a na kapitálové transfery, na Šport a zdravie, Detskú atletiku na
školách, na projekt Hľadáme nových olympionikov Zo školských lavíc do haly Elán.
* VV SAZ zobral na vedomie informáciu o schválenom projekte „Atletika pre deti v hale Elán“, bude
sa konať v termínoch 21.1., 11.2.,18.2.,25.2. 18.3 a 25.3.2015.
* Rôzne: VV SAZ zobral na vedomie informáciu o: prijatých zamestnancoch sekretariátu SAZ na
základe výberového konania - p. Mária Chovancová/ekonómka SAZ od 1.1.2015 - p. Darina
Kozolková s nástupom k 1.2.2015 na miesto bývalej pracovníčky S. Švachovej, ktorá ukončila
pracovný pomer k 31.12.2015 - p. Mário Porubec, bol prijatý na post mediálnej prezentácia SAZ ako
externý pracovník - aktuálnej ponuke usporiadateľov na HME 2015 v Prahe na zakúpenie sád
vstupeniek –paneli IAAF a EA chodeckých rozhodcov pre roky 2015 – 2018 /za SAZ sú to pp. Škarba,
Hanusová a Costinová – Malíková/.
* VV SAZ schválil finančný príspevok: na usporiadanie Banskobystrickej latky 2015 v sume 2000 € a
1500 € určených na latku 5 miest /po 300 € na každé podujatie/, 5000 € na usporiadanie IAAF
Challenge a permit míting v chôdzi Dudinská 50.
Nasledujúce zasadnutie VV SAZ sa uskutoční 11. februára 2015 v Bratislave.
/Anna Kirnová/

