Informácia z VV SAZ 24.6.2015 v Malom Lapáši pri Nitre.
Z bohatého programu 31. zasadnutia VV SAZ vyberáme:
*Vzhľadom k tomu, že bývalý člena VV SAZ Peter Hritza, ktorý sa 13.5.2015 oficiálne vzdal
členstva vo VV SAZ z pracovných dôvodov, VV SAZ schválil návrh kooptovať za nového člena
do konania sa najbližšieho VZ SAZ p. Jána Garaja, predsedu MAC REDOX Lučenec, bývalého
reprezentanta v hode oštepom, s účinnosťou od 24.6.2015
*VV SAZ zobral na vedomie informáciu o hospodárení SAZ 2015. Výdavky SAZ sú v súlade
s plánovaným rozpočtom s predpokladom šetrenia v niektorých položkách tak, aby bol
zabezpečený štart do budúceho roka.
*VV SAZ zobral na vedomie písomné návrhy organizačného zabezpečenia a predbežnej
nominácie na: MS 17-ročných 15.-19.7.2015 v Cali, MEJ 16.-19.7.2015 v Eskilstune, ME do
23 rokov 9. - 12.7.2015 v Talline a na EYOF 26.-31.7.2015 v Tbilisi. Konečné nominácie budú
schválené elektronickým hlasovaním k 29.6., resp. 6.7., dokedy je možné plniť limity.
*VV SAZ schválil záverečnú nomináciu na Svetovú Univerziádu 2.-13.7.2015 v Gwangju
v zložení: vedúci výpravy – I. Čillík, tréner – M. Lopuchovský, atléti – L. Beer, M. Bubeník, A.
Bezeková, M. Czáková, L. Kršáková, T. Kružliak, I. Putalová a L. Slaničková.
*VV SAZ zobral na vedomie informáciu o predbežnom organizačnom zabezpečení účasti
a plnení limitov na MS 22.-30.8.2015 v Pekingu. K termínu zasadnutia malo splnené limity 11
pretekárov.
*VV SAZ zobral na vedomie vyhodnotenie I. Európskych hier 21.-22.6.2015 v Baku. Po
organizačnej stránke bolo podujatie usporiadané na vynikajúcej úrovni, porovnateľné s OH
2012 v Londýne. V dedine EH bolo ubytovaných okolo 6000 športovcov. Za dva dni vysielania
atletiky sledovalo podujatie 41,5 tisíc divákov a vysielanie ME družstiev 3. ligy bolo do 125
krajín. Slovensko zaznamenalo vynikajúci úspech, keď v súťaži družstiev zvíťazilo ziskom pred
družstvom Rakúska. Slovenskí atléti zo 40 disciplín zvíťazili v 13 disciplínach jednotlivcov
a celkovo stáli 20x na stupni víťazov.
*VV SAZ zobral na vedomie vyhodnotenie Medzištátneho stretnutia dorastu 6.6.2015
v Trnave. Poradie družstiev: 1. CZE /CH 199 b., D 217/ b., 2. HUN /CH 198 b., D 173 b./, 3.
SLO /CH 145 b., D 152 b./, 4. SVK /CH 106 b., D 111 b./ Slováci zvíťazili v disciplínach: A.
Mitašík v behu na 800 m, M. Meluš v behu na 110 m prek. a E. Chovanová v behu na 400 m.
*VV SAZ zobral na vedomie vyhodnotenie: mládežníckych výjazdov v Bielsko-Biale a na
Memoriáli F. Schustera vo Viedni, kde viacerí atléti splnili limity na MS 17, a informáciu
o náhradnom výjazde pre juniorov namiesto zrušeného medzištátneho stretnutia juniorov na
mítingu Pražské memoriály 3.7.2015 v Prahe.
*VV SAZ zobral na vedomie I. návrh štruktúry súťaži SAZ pre rok 2016 a návrh halových
súťaží 2016. Do majstrovských súťaží boli doplnené M SR mladších žiakov jednotlivcov, bol
predložený návrh zrušiť súťaž družstiev v behu na ceste.
*VV SAZ zobral na vedomie hodnotenia práce VV SAZ, SAZ a sekretariátu SAZ za I. polrok
2015 predsedom a podpredsedom SAZ, ktorí ocenili prácu členov VV SAZ ako aj prácu
zamestnancov sekretariátu SAZ, na ktorých enormne vzrástli nároky a pracovné zaťaženie.
Bolo konštatované, že SAZ výrazne rozšíril svoje aktivity: Halových ME sa zúčastnil najvyšší
počet atlétov v histórii. SAZ pokračuje v tradičných podujatiach ako Hľadáme budúcich
olympionikov, zapojil sa do aktivít v spolupráci s Tecso behom pre život, Detským atletickými
hrami a Juniorskou maratónskou štafetou /16 388 účastníkov/, vyzbieralo sa 49 484 € na
detské atleticko - vzdelávacie tábory pre deti z Detských domovov. Účasť SAZ na všetkých

vrcholných podujatiach EA, IAAF: EA Challenge na 10 000 m v Chia – Pule, EP v Zimných
vrchoch v Leirii, ME družstiev a EOH Baku, plánované početné výpravy na Svetovú
Univerziádu v Gwangju, MEJ, ME U23, MS 17, zabezpečená účasť na medzištátnych
stretnutiach, servis pre atlétov spojený s ich účasťou na výjazdoch na medzinárodné
mítingy, usporiadanie IAAF Challengu v chôdzi v Dudinciach, zvýšila sa členská základňa SAZ
o cca 1 000 osôb.
Ďalšie aktivity v rámci Slovenská atletika s.r.o, predaj zn. Adidas,
pokračovanie vo vydávaní časopisu Atletika, zlepšila sa práca na poli prezentácie SAZ na
webe SAZ a v médiách.
*Rôzne: VV SAZ schválil členstvo 2 nových klubov - CVČ pri ZŠ a MŠ Brusno/CVCBR
a Atletický legio. Klub Moldava nad Bodvou/ALKMO.
Uznesenia VV SAZ schválené elektronickým hlasovaním k záverečným nomináciám SAZ
k 29.6.2015, resp. k 6.7.2015:
*Záverečná nominácia na MS 17 ročných 15.-19.7 2015 v Cali:
9 atlétov a 5 oficiálov – Garčárová, Šimlovičová 100m, 200 m, Chovanová 400 m,
Škovranová 800 m, Slošárová vrh guľou, Hačundová 5000 m chôdza, Mitašík 800 m, Meluš
110 m prek., Taškár hod oštepom, vedúci výpravy – Gubrický, tréneri – Laurenčík, Párička,
Malík O. Meno lekára/fyzioterapeuta bude dodané neskôr vzhľadom k zmene oproti plánu.
*Záverečná nominácia na ME do 23 rokov 9.-12.7.2015 v Talline 7 atlétov a 4 oficiáli:
Hornáková, Čubaňová 20 km chôdza, Kaňuchová hod kladivom, Kočárová hod diskom,
Mokrášová 7-boj, Veszelka trojskok, Tichý 20 km chôdza, vedúci výpravy - Pupiš, tréneri –
Sulety, Pavelka, Dubovský.
*Záverečná nominácia na MEJ 16.-19.7.2015 v Eskilstune: 11 atlétov, 9 oficiálov a 2 osobní
tréneri: Pešková, Ledecká 400 m prek., Volko 100m, 200 m, Šefránek 100 m, Talán Ma. 800
m, Úradník, Morvay 20 km chôdza, Zeman skok do výšky, Končoš hod kladivom, Ženčár hod
diskom, Slezák hod oštepom, vedúci výpravy – Mittermayer, technický vedúci – Illéš, tréneri
– Bendová, Čordáš, Benčík R., Koukal, zástupca médii – Porubec, fyzioterapeut - Foltýn.
Osobní tréneri - Mišík a Adlerová / cestujú na vlastné náklady, SAZ pre nich zabezpečí
akreditáciu pre osobných trénerov/.
*Záverečná nominácia na EYOF 26.-31.7.2015 v Tbilisi 8 atlétov a 2 oficiálov: Šimlovičová
100 m, Garčárová 200 m, Gajanová 400 m, Škovranová 800 m, štafeta 4x100 m, Žilavý 100
m a skok do diaľky, Benda 200 m, Rigas 400 m, Baran vrh guľou, hod diskom, 4x100 m
štafeta, vedúca atletickej výpravy – Kozolková, tréner – Bezdíček.
P. Korčok je vedúcim výpravy nominovaným SOV.
Nasledujúce zasadnutie VV SAZ sa uskutoční dňa 8.8.2015 v Trnave.
Spracovala: Anna Kirnová

