
S l o v e n s k ý   a t l e t i c k ý   z v ä z 
 

 

UZNESENIE 

zo zasadnutia Valného zhromaždenia Slovenského atletického zväzu 

konaného v Bratislave dňa 16. 11. 2013 
 

 

Valné zhromaždenie Slovenského atletického zväzu: 

 

1. Berie na vedomie: 
 

a) Správu o činnosti SAZ za obdobie od VZ SAZ konaného dňa 20.10.2012 do VZ SAZ 

konaného dňa 16.11.2013. 
 

b) Správu Dozornej rady SAZ za obdobie od VZ SAZ konaného dňa 20.10.2012 do VZ SAZ 

konaného dňa 16.11.2013. 
 

c) Čerpanie finančných prostriedkov v roku 2012 a 2013. 

 

d) Informáciu o projekte Atletická liga 2014. 
 

2. Schvaľuje: 
 

a) Rokovací poriadok VZ SAZ konaného dňa 16.11.2013. 
 

b) Program VZ SAZ konaného dňa 16.11.2013. 
 

c) Voľbu pracovných komisií VZ SAZ konaného dňa 16.11.2013. 
 

d) Správu o hospodárení SAZ za rok 2012. 
 

e) Rozpočtový zámer na rok 2013. 
 

 

3. Ukladá: 
 

a) Výkonnému výboru SAZ vykonať úpravy v rozpočte SAZ pre rok 2013 podľa pridelených 

a navyše získaných finančných prostriedkov, v príjmovej a výdavkovej časti. 

 

b) Výkonnému výboru SAZ a Športovo-technickej komisii SAZ rozpracovať projekt Atletická 

liga 2014 na základe pripomienok a návrhov z atletických klubov. 

 

c) Výkonnému výboru SAZ požiadať Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 

a Daňové riaditeľstvo SR o stanovisko k účtovaniu dotácií, vypracovať manuál pre účtovanie 

medzi SAZ a klubmi a jednotlivcami. 

 

d) Výkonnému výboru SAZ podľa ekonomických možností objednať tréningy 

v hale Elán na voľné soboty na december 2013 a január 2014 (v rozsahu 2 hodiny v čase 

cca 11,00 – 13,00). 



e) Výkonnému výboru SAZ požiadať Antidopingovú agentúru SR o zverejnenie zoznamu 

zakázaných látok 1 mesiac pred nadobudnutím jeho účinnosti na web stránke Antidopingovej 

agentúry SR, a zabezpečiť zverejnenie získaných informácií na web stránke SAZ. 

 

f) Výkonnému výboru SAZ rozdeliť v roku 2013 sumu 40.000 EUR na oblastné atletické zväzy 

podľa kľúča z roku 2012 v pomere 30.000 EUR / 40.000 EUR, podľa pridelených prostriedkov 

čerpania z roku 2012. 

 

 

Spracoval: Peter Filo ml. 

 

 

V Bratislave, dňa 16.11.2013 

 

 

 

Peter Filo ml.      ......................................... 

 

 

 

Miroslav Helia     ......................................... 

 

 

 

Andrea Filipová     ......................................... 

 

 

 

Milan Laurenčík     ......................................... 

 

 

 

Juraj Szák      ......................................... 


