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KANDIDÁTKA
do rady Európskej atletiky (EA)



KTO SOM
•  narodená 24. 7. 1959 v Žiline 
•  vzdelanie: FTVŠ UK v Bratislave, telesná výchova – angličtina (1978 – 1983)
•  rigorózna skúška z pedagogiky (1985)
•  asistentka na Katedre atletiky na FTVŠ UK v Bratislave (1983 – 1985)
•  trénerka mládeže na Športovom gymnáziu v Bratislave (1985 – 1988)
•  pracovníčka Slovenského atletického zväzu (1988 – doteraz)
•  jazykové zručnosti: angličtina, taliančina, ruština
•  ocenenie: EA Women Leadership Award (2011)  

JA AKO ATLÉTKA (ČO SOM DOSIAHLA)
•  venovala som sa behom na stredné a dlhé trate  
•  reprezentovala som klub Slávia UK Bratislava v československej celoštátnej lige, 

na majstrovstvách SR, medzinárodných cestných behoch (aj medzinárodných – 
napríklad Vivicitá)

•  športové úspechy: trojnásobná halová majsterka SR v behu na 3000 m v hale, 6-krát 
strieborná na M-SR v behoch na 3000 m, 10 000 m a v cezpoľnom behu, bronz 
na Československej univerziáde v behu na 3000 m.

•  osobné rekordy: 3000 m 9:49,59 (1988), 10 000 m 36:15,7 (1988), maratón 3:03,22 (1990 
v Brémach/Nemecko, bol v mojej kariére jediný s cieľom doplniť družstvo Bratislavy 
a pomôcť mu)

JA AKO FUNKCIONÁRKA (MOJE AKTIVITY)  
•  metodička Slovenského atletického zväzu a národná trénerka mládeže (1988 – 1991)
•  členka Výkonného výboru Univerzitného klubu Slávia UK Bratislava zodpovedná 

za medzinárodné vzťahy (1991 – 1994, 1998 – 2002)
•  medzinárodná sekretárka Slovenského atletického zväzu (1991 – 1998)
•  generálna sekretárka Slovenského atletického zväzu a členka výkonného výboru 

Slovenského atletického zväzu (1998 – 2013)
•  medzinárodná a športová sekretárka Slovenského atletického zväzu (2013 – doteraz)
•  držiteľka najvyššieho rozhodcovského stupňa v Slovenskom atletickom zväze
•  držiteľka druhého najvyššieho trénerského stupňa v Slovenskom atletickom zväze 
•  vedúca slovenských výprav na MS 2003 v Paríži a MS 2011 v Dägu, technická vedúca 

slovenských výprav na ďalších MS, ME a mládežníckych šampionátoch (1993 – 2011) 
•  členka kandidátskeho výboru MS 1997 v polmaratóne v Košiciach, po úspešnej kandi-

datúre zástupkyňa Slovenského atletického výboru v organizačnom výbore MS 1997
•  hlavná organizátorka a koordinátorka seminára Olympijskej solidarity v chôdzi (1998 

Dudince – súčasť EP v chôdzi)
•  generálna sekretárka organizačných výborov Európskych pohárov v chôdzi (1998, 

2001, 2013) a Európskeho pohára, resp. ME družstiev (I. liga – 2002, II. liga – 2000, 
2006, 2008, 2009, III. liga – 2013) 

NOMINOVANÁ 

SLOVENSKÝM ATLETICKÝM ZVÄZOM



MOJE PRIORITY
•  Stáť na strane športovcov, vypočuť si ich názor, potreby a zásadné zmeny 

uskutočniť po konzultáciách s nimi a členskými zväzmi EA. Športovec je 
kľúčová osoba v našom športe.

•  Zasadzujem sa za zachovanie základov klasickej atletiky tak,  
ako ju poznáme a citlivé zakomponovanie zmien a inovácií v záujme 
zatraktívnenia pre staršiu i mladšiu generáciu. 

•  Kto zapiera svoje korene, svoju minulosť, nemá perspektívu a ani 
budúcnosť.

•  Atletika musí ťažiť zo svojich tradícií, zo svojej histórie, krásnych príbehov 
a hrdinov v celej škále atletických disciplín a zároveň musíme držať krok 
s vývojom a zavádzať inovácie (napríklad organizovanie súťaží mimo 
klasických štadiónov – Street Athletics), ktoré posunú náš šport dopredu.

•  Podporujem implementáciu najnovších a najmodernejších technológií 
do atletiky a to tak, aby ju zatraktívnila, sprehľadnila divákom 
na štadiónoch či pri televíznych obrazovkách. 

•  Budem presadzovať rovnocenné postavenie všetkých disciplín. Atléti sme 
všetci – šprintéri, vytrvalci, skokani, vrhači, chodci. 

•  Budem podporovať myšlienku rodovej rovnosti a rovnoprávneho 
zastúpenia žien v orgánoch a komisiách Európskej atletiky a ich 
výraznejšieho zapojenie do práce v rámci EA aj poskytnutím ďalších 
možností vzdelávať sa.

•  Väčšinu svojho života som venovala atletike a prijala výzvy v roli: atlétky, 
trénerky, rozhodkyne, funkcionárky na úrovni klubu aj zväzu, bola 
som spoluorganizátorkou významných medzinárodných podujatí vždy 
pripravená vydať maximum v príslušnej pozícii. Dovoľujem si s veľkým 
rešpektom uchádzať sa o post členky Rady EA a zúročiť tak doterajšie 
vedomosti a skúsenosti v prospech európskej atletiky, čo by znamenalo aj 
posun v osobnom  rozvoji.

•  členka prípravného výboru ME v cezpoľnom behu 2017 v Šamoríne
•  členka prípravného výboru EP vo vrhoch 2019 v Šamoríne
•  členka komisie zahraničných vzťahov Slovenského olympijského a športového výboru 

(2016 – doteraz)
•  členka EA Reflection Commission (2012 – 2015) a členka pracovnej skupiny EA pre 

rozvoj a vzdelanie (2016 – 2017) 



+421 905 606 264
kirnova@atletikasvk.sk

Facebook/Messenger: @atletikasvk

Anna Kirnová s Marcelom Lomnickým - piatym kladivárom  
z OH 2016 v Riu de Janeiro a bronzovým medailistom z MSJ 2006 
v Pekingu.
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