
Informácia z Výkonného výboru SAZ 11.2.2015 

Z programu 27. zasadnutia Výkonného výboru  SAZ vyberáme: 

*Bol predložený  návrh rozpočtu SAZ 2015 po jednotlivých položkách čerpania. V súlade so zmluvou 
medzi  MŠVVaŠ SR a SAZ je ku dňu zasadnutia garantovaná dotácia zo štátnych prostriedkov v sume 
1 059 090 €, vrátane dotácie na Dudinskú 50. 
*VV SAZ zobral na vedomie vyhodnotenie podujatia Olympijské nádeje /zúčastnilo sa 352 atlétov, 
z toho 217 zahraničných/a Elán mítingu, ktorého sa zúčastnilo 213 pretekárov, z toho 158 
zahraničných.   
*Bolo predložené vyhodnotenie  mítingu Banskobystrická latka 2015 so štatútom EA Indoor Permit .  
Na podujatí sa zúčastnilo 25 mužov a 10 žien z 13 krajín.  Podujatie bolo zorganizované na vynikajúcej 
úrovni a dosiahnuté  svetové výkony -  prekonaný  ázijsky rekord v skoku do výšky  240 cm Mutazom 
Barshimom, slovenský  pretekár Matúš Bubeník dosiahol  osobný rekord výkonom 231 cm a splnil 
limit na HME 2015.    
*VV SAZ schválil návrh organizačného zabezpečenia a princípy nominácie na HME 2015 v Prahe 
/pozn. : konečná nominácia schválená po H MSR dospelých:  27 pretekárov, 15 realizačný tím a 3 
tréneri s akreditáciou pre osobných trénerov, zoznam uverejnený na webe SAZ/. 
*VV SAZ schválil návrh organizačného zabezpečenia a nominácie na EP v zimných vrhoch 14.-15.3. 
2015  v portugalskej Leirii /pozn. : časť výpravy absolvuje v Leirii sústredenie od 1.3.,  konečná 
nominácia bude potvrdená po H MSR dospelých/. 
*VV SAZ schválil predbežnú prihlášku na EP v chôdzi  17.5.2015 v Murcii: 1 muž na 50 km, 4 muži na 
20 km, 3 ženy na 20 km, 3 juniori na 10 km,  4 realizačný tím. 
*VV SAZ schválil  Smernicu SAZ 1/2015 O odmenách funkcionárov pretekov a rozhodcov na 
pretekoch organizovaných na území SR a Smernicu SAZ 2/2015  o rozhodcoch atletiky  
* VV SAZ zobral na vedomie informáciu o stave prípravy podkladov ku kandidatúre SAZ na 
usporiadanie ME v cezpoľnom behu 2017. 
*VV SAZ zobral na vedomie informáciu o nových rozvojových projektoch SAZ: Detská atletika, Tesco 
behy, pravidelné vysielanie relácie o atletike na TA3, pokračovanie v projekte Hľadáme budúcich 
olympionikov. 
*Rôzne:  VV SAZ schválil za člena SAZ klub AK Run for Fun  * SAZ sa zapája do tradičnej akcie Svetový 
deň atletiky IAAF , ktorý sa uskutoční v období 2.-10. mája v kategórii dorastu  
Nasledujúce zasadnutie VV SAZ  sa uskutoční 11.3.2015 v Bratislave.  
 
Spracovala: Anna Kirnová  
         

 


