
Informácia z Výkonného výboru SAZ 11.3.2015  

Predmetom rokovania 28. zasadnutia VV SAZ 11.3.2015 boli body programu:  

*Organizačné zmeny na sekretariáte SAZ a v Slovenská atletika s.r.o – na vlastnú žiadosť ukončil 
pracovný pomer bývalý generálny sekretár SAZ p. Pavol Swiec, zároveň prestáva byť štatutárnym 
zástupcom Slovenská atletika s.r.o. Zastupovanie prevzal podpredseda SAZ p. V. Gubrický do času 
výberu nového generálneho sekretára SAZ. 
*Informácia o hospodárení SAZ v roku 2015 – čerpanie rozpočtu je v súlade s plánom, úspora oproti 
plánovaným nákladom v položke na HME v Prahe.  
*Vyhodnotenie HME 5.-8.3.2015 v Prahe – vystúpenie výpravy SAZ ako úspešné, predovšetkým 
zásluhou Ivety Putalovej ziskom 4. miesta a trojnásobným prekonaním rekordu SR v behu na 400 m. 
Pozitívne boli hodnotené výkony pretekárov, ktorí prekonali osobné rekordy – M. Weigertová, L. 
Mokrášová, J. Matúš.   Početná výprava na HME je pokračovaním stratégie SAZ motivovať mladých 
atlétov a pozdvihnúť úroveň slovenskej atletiky. 
*Vyhodnotenia halových M SR dospelých, juniorov, dorastu a žiakov – aj zásluhou nominačných 
kritérií na HME bola na H MSR zabezpečená účasť najlepších pretekárov a kvalitné výkony  v kategórii 
dospelých – 6 atléti splnili nominačné kritéria, bolo dosiahnutých 14 najlepších výkonov sezóny, 5 
rekordov šampionátu a 3 rekordy SR. V mládežníckych kategóriách boli pozitívne hodnotené výkony 
najmä v šprintérskych disciplínach, slabšia výkonnosť konštatovaná najmä v behoch. 
* Vyhodnotenie halových pretekov pre mladších žiakov a prípravky 27.2.2015 v Bratislave – veľký 
počet účastníkov, pozitívne hodnotenie a nízke náklady sú predpokladom  aby bolo podujatie  
opätovne usporiadané viackrát do roka. 
*VV SAZ schválil predbežné prihlášky na ME juniorov  16.-19.7.2015  v Eskilstune/Švédsko: 16 atlétov  
 a 9 oficiálov. 
* VV SAZ zobral na vedomie informáciu o stave príprav IAAF Challenge Dudinská 50, ktoré sa 
uskutoční 21.3.2015 v Dudinciach. Súčasťou podujatia budú aj  národné majstrovstvá ČR, Maďarska, 
Poľska a SR.   
*VV SAZ schválil SP Atletickej ligy a Hosťovací poriadok SAZ  2015. Brožúra Atletických súťaží SAZ 
2015 bude k dispozícii začiatkom apríla. 
*VV SAZ zobral na vedomie informáciu o podanej kandidatúre na usporiadanie ME v cezpoľnom behu 
2017 v Šamoríne. Protikandidátom SAZ je Írsko. V priebehu mája 2015 zástupcovia EA  uskutočnia 
obhliadku usporiadateľských  miest,  v novembri 2015  EA rozhodne o usporiadateľovi podujatia .         
*VV SAZ zobral na vedomie informáciu o stave zabezpečenia Európskych olympijských hier /ME 
družstiev 3. ligy 2015 v Baku a Svetovej univerziády v Gwangju.  Na EOH v Baku bol spracovaný 
vzhľadom na vízovú povinnosť „log list“ vyše 100 osôb, ktoré majú predpoklad účasti, reálna účasť 
bude  50 atlétov a 13 oficiálov. Bol schválený vedúci výpravy na EOH  - p. Korčok a technický vedúci – 
p. Pupiš. Na SU má SAZ schválenú kvótu 7 atlétov a 2 oficiáli.  
*VV SAZ schválil:  *predbežnú prihlášku na EP v behu na 10000 6.6.2015  m v Chia – Pule/ITA: 2 muži, 
1 žena a 2 oficiáli * predsedu Disciplinárnej komisie SAZ – p. Ivana Čillíka * delegátov SAZ na EA 
Kongres 11.4.2015 v Blede/SLO – pp. Korčok, Kirnová * čerpanie financií na činnosť 4 OAZ, predbežne  
do výšky 3000 € každému.  
*Rôzne: 102 atlétov požiadalo o hosťovanie v zahraničí, z toho 100 v ČR * v dňoch 7.-9.4. sa uskutoční 
pracovné stretnutie delegáta EA, pracovníka EA, zástupcu  SAZ a usporiadateľmi PEM klubov spojené 
s obhliadkou miesta, v programe kontrola celkovej pripravenosti podujatia, ktoré sa uskutoční  
30.5.2015 v Dubnici n.V. *29.3.2015 sa uskutoční v Banskej Bystrici seminár s tematikou mládežníckej 
atletiky *v dňoch 19.-24.4.2015 sa výprava 3 oficiálov a 20 atlétov žiackej kategórie zúčastní 
medzinárodných  pretekov v Turecku*      
Nasledujúce zasadnutie VV SAZ sa uskutoční 15.4.2015.  
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