SENÁT SSAZ
Správa predsedu- Ján Garaj

Banská Bystrica 12.01.2019

V roku 2018 naša oblasť usporiadala 16 podujatí z toho 4 v hale, 2 mimo dráhu a 10 na
dráhe. Začínali sme 13.01.2018 v Banskej Bystrici a končili 03.11.2018 v Brezne.
Najúspešnejším družstvom na úvodných halových pretekoch v roku 2018 v najmladších
kategóriách sa stali dievčatá a chlapci z AO Olympia Považská Bystrica zo ziskom
5xzlato,2xstriebro a 1xbronz. No na chrbát im veľmi blízko dýchali deti zo MŠK Žiar nad
Hronom a ŠK BCF Dukla BB.
Na halových M SsAZ v ostatných kategóriách medailovú bilanciu ovládli atlétky a atléti zo ŠK
Dukla o.z. BB. ( 10x zlato, 3x striebro a 2x bronz)
Následne sa po dohode všetkých oblastných predsedov na stretnutí v BA prijal spôsob (kľúč)
na prerozdelenie financií (80.000,- + 8.000,- hala) pre jednotlivé oblasti.
Podľa tohoto kľúča našej oblasti bolo pridelených pre rok 2018 - 24.180,- Eur. Oproti roku
2017 bol nárast o 4.646,-Eur. ( Ja som navrhoval cca o 10.000,- eur viac pre každú oblasť na
základe nárastu zdrojov zo štátu a podpore nášho projektu OŠAC)
Tieto financie sme v štyroch tranžiach vyčerpali ( 3000, 9000, 7680 a 4500 ) a aj zúčtovali na
SAZ v lehotách nimi stanovenými. Mrzí ma jedna vec, nakoľko máme povinnosť zjednotiť
naše stanovy zo zväzovými stanovami a aj z aktuálnymi úpravami zákona o športe, preto sme
si to dali spraviť právnej kancelárii, ktorá sa venuje športovému právu. Samozrejme za
odplatu na faktúru! Faktúru sme predložili na zúčtovanie SAZ , ktorý nám ju neakceptoval!!!
Škoda, že sme rovný a rovnejší!!! V rozpočte SAZ je položka právne poradenstvo pod číslom:
181 00 119!
Sezóna pokračovala priebežne, súťaže družstiev a jednotlivcov na dráhe. Na medzioblastom
stretnutí sme obsadili 2 miesto za ZsAZ.
V roku 2018 sme v jednotlivých disciplínach v súťaži družstiev zaznamenali 8 283 štartov.
Na prelome rokov sme rozposielali po kluboch našej oblasti obežník, či chcú byť členmi SsAZ.
(Táto povinnosť nám vyplýva zo zákona o športe a je doplnená aj v nových stanovách SsAZ)
Oslovili sme cca 73 klubov z toho príslušnosť v našej oblasti potvrdilo 42 klubov.
Záverom vám chcem poďakovať za doterajšiu spoluprácu a veľmi ma osobne teší, že sa začne
s rekonštrukciou štadióna Dukla a bude to ten pravý atletický stánok v strede SR a vychová
množstvo dobrých atlétov.

