Informácia z 33. zasadnutia Výkonného výboru SAZ dňa 9.9.2015 v Šamoríne – Čilistove.
*VV SAZ zobral na vedomie súhrnný prehľad čerpania rozpočtu SAZ k 8.9.2015. Bola
konštatovaná úspora v rozpočte oproti plánovaným výdajom na niektoré vrcholné podujatia
/ME do 23 rokov, MS Peking/.
- VV SAZ schválil:
a/príspevok 1000 € na usporiadanie pretekov „Chodecká Nitra 2.10.2015“,
b/ príspevok na letenky pre AK ŠOG Nitra na výjazd na PEM juniorov v Leirií a Istanbule
v sume 1000 € na každé družstvo,
c/ návrh odmien v zmysle prijatých kritérií pre rok 2015 pre atlétov a trénerov za dosiahnuté
výsledky na vrcholných podujatiach EA, IAAF v roku 2015.
*VV SAZ zobral na vedomie vyhodnotenie MS 2015 v Pekingu a informácie z Kongresu IAAF.
Deň pred Kongresom IAAF sa uskutočnila porada zástupcov členských zväzov EA ohľadom
zjednotenia kontinentálnej filozofie pred voľbami. Vo voľbách o post predsedu IAAF zvíťazil
Sebastián Coe ziskom 115 hlasov pred Sergejom Bubkom - 92 hlasov, ktorý však
jednoznačne zvíťazil o post podpredsedu IAAF. Kandidátka SAZ p. Silvia Hanusová do
Chodeckej komisie IAAF v prvom kole ziskom 50 hlasov do ďalšieho kola nepostúpila. Na
IAAF kongrese bola suspendovaná Atletická federácia Gabonu, prijaté za nových členov
Kosovo a Južný Sudán /celkový počet členských zväzov IAAF je tak 213/, schválené úpravy
Stanov IAAF, Pravidiel IAAF, Etického kódexu IAAF.
Pred MS sa uskutočnilo stretnutie výpravy SAZ na pôde Veľvyslanectva SR v Pekingu za účasti
veľvyslanca p. Dlhopolčeka, jeho prvého zástupcu p. Felixa a ďalších pracovníkov
zastupiteľstva.
Na MS v Pekingu sa zúčastnilo 1873 atlétov z 207 krajín. Slovensko reprezentovalo 8 mužov
a 8 žien. Pre SAZ to boli najúspešnejšie MS v ére samostatného Slovenska. V hodnotení krajín
podľa zisku medailí sa Slovensko umiestnilo ziskom zlatej medaily zásluhou M. Tótha na 15.
mieste spolu s ČR, Eritreou a Španielskom. V bodovom hodnotení patrila Slovensku 37
priečka za 9 bodov /zlato M. Tótha/50 km chôdza a 8. miesto M. Lomnického/hod
kladivom/.
Predseda SAZ p. Korčok vyslovil poďakovanie realizačnému tímu a všetkým čo sa podieľali na
organizačnom zabezpečení MS v Pekingu. Pozitívom bola aj dodatočná nominácia do výpravy
M. Porubca, ktorý zabezpečil priebežné informácie z dejiska MS a propagáciu slovenskej
atletiky.
*VV SAZ zobral na vedomie vyhodnotenie mládežníckeho výjazdu vo Varšave 6.9. 2015. Bol
to jubilejný 10. ročník „Detských hier“, za účasti atlétov z ČR, Estónska, Maďarska, Litvy,
Lotyšska, Poľska, Slovenska a Ukrajiny. Výprava SAZ v súťaži družstiev po prvýkrát získala
medailu, našou najúspešnejšou atlétkou bola A. Švecová, ktorá zvíťazila v behu na 300 m
a na 60 m skončila tretia.
*VV SAZ zobral na vedomie informáciu predloženú o pripravovanom reprezentačnom
sústredení na Štrbskom plese v dňoch 19.-25.10.2015. Súčasťou programu sústredenia bude
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prednáška s antidopingovou tematikou a oboznámením atlétov s Antidopingovým kódexom,
praktické ukážky všeobecných a špeciálnych cvičení pre atlétov.
*VV SAZ zobral na vedomie informáciu o príprave Valného zhromaždenia SAZ 2015.
Predbežný návrh termínu je 14.11.2015, zatiaľ bez určenia miesta a informáciu
o slávnostnom vyhlásení ankety Atlét roka 2015, predpokladaný termín 17.12.2015, zatiaľ
bez určenia miesta podujatia.
VV SAZ schválil:
- delegátov SAZ na EA Kongres a Konvenciu 15.-18.10.2015 v Lausanne: pp. Korčok, Kirnová,
- kandidáta na ocenenie EA trénera: p. Juraja Benčíka,
- vycestovanie M. Pupiša na obhliadku ME 2016 v Amsterdame, ktorá sa uskutoční 28.29.X.2015 v Amsterdame,
- účasť na Seminári EA pre manažérov komunikácie 17.-19.10.2015 v Lausanne: p. Porubec,
- vyhlásenie výberového konania na neobsadený post generálneho sekretára SAZ.
Nasledujúce zasadnutie VV SAZ sa uskutoční 21.10.2015 na Štrbskom Plese.
Spracovala: Anna Kirnová
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