STREDOSLOVENSKÝ ATLETICKÝ ZVÄZ
Tajovského 228/13, Dubnica nad Váhom

ZÁPISNICA
ZO ZASADNUTIA Se SsAZ DŇA 17.3.2018
Prítomní:

dľa prezenčnej listiny

Program:

dľa pozvánky

Ad 1/

Zasadnutie otvoril a viedol Mgr. Milutín Černák

Ad 2/

Voľba návrhovej, mandátovej komisie
Július Nyárjas - predseda, Katarína Martincová, Katarína Štulíková

Ad 3/

Predseda SsAZ Ján Garaj predniesol správu o činnosti SsAZ od posledného
zasadnutia Se-SsAZ. Vo svojom príspevku okrem zhodnotenia sezóny 2017
prezentoval pripravovaný projekt Oblastného športového atletického centra.

Ad 4/

O zámysle rozpočtu hospodárení SsAZ v roku 2018 informoval Rastislav Hrbáček.
Predniesol taktiež čerpanie z roku 2017.

Ad 5/

Predseda DR SsAZ Alexander Čakloš predniesol správu dozornej rady SsAZ, v ktorej
kladne zhodnotil prácu VV SsAZ a uviedol, že bola vykonaná kontrola hospodárenia
SsAZ v ktorej neboli zistené žiadne nedostatky.

Ad 6/

O súťažiach SsAZ v roku 2018 informoval Ján Gigac. Na základe pripomienok
požiadal o zaslanie pripomienok k termínovej listine SAZ a SsAZ.

Ad 7/

Se-SsAZ zvolil delegátov a náhradníkov na VZ SAZ
1. Ján Garaj
MACLC
2. Rastislav Hrbáček
ZTSDU
3. Július Nyárjas
MSKDC
4. Milutín Černák
MOSTB
5. Roman Benčík
DUKBB
6. Alexander Čakloš
SNPZH
7. Katarína Štulíková
UMBBB
8. Katarína Martincová
OLYPB
9. Michal Škvarka
DUKBB
10. Ján Gigac
ZTSMT
11. Jaroslav Lupák
KUBIN – náhradník
12. Matej Tabak
BSKBB – náhradník

Ad 8/

Se-SsAZ využil možnosť získať informácie od vedenia SAZ v spoločnej diskusii.
Bolo poukázané hlavne na nasledovné oblasti:
1.
2.

Navýšenie rozpočtu oblastí o percentuálny nárast príjmu SAZ
Využívanie štatistiky SAZ pre potreby oblastí

3.
4.
5.
6.
7.

Odborné komisie SAZ a ich nefunkčnosť
Príspevky pre štadióny na údržbu a modernizáciu
Ekonomika SAZ a čerpanie prostriedkov na mzdy, chod sekretariátu, dotácie pre
kluby na činnosť
Neprehľadné hospodárenie v atletika s.r.o., nezverejňovanie čerpania
Zverejňovanie zmlúv uzatvorených SAZ na webovom sídle

Ad 9/

Diskusia
- p. Garaj informoval o stretnutí predsedov oblastí a o odsúhlasení kritérií na
rozdelenie dotácií pre oblasti a o zámysle navýšenia tejto položky v rozpočte
SAZ
- p. Korčok poďakoval za pozvanie na zasadnutie Se-SsAZ pre neho
a viceprezidenta SAZ p. Asványho. Informoval tiež o príspevku na štadióny pre
rok 2018 vo výške 10.000,- € a o projekte vybavenia štadiónov v celkovej
hodnote 100.000,- €
- p. Pupiš predniesol pripomienky k projektu OŠAC
- p. Benčík J. kritizoval zlý stav v infraštruktúre SAZ a to malý počet štadiónov
a chýbajúce atletické haly
- p. Asvániy poďakoval p. Čillíkovi za pomoc pri riešení kauzy nezrovnalosti bio
pasu Tótha a informoval o činnosti v atletika s.r.o.
- p. Škarba informoval o probléme v termínovej listine pre rok 2018
- p. Sokolíková poukázala na nedôstojné podmienky pre pretekárov na štadióne
v Banskej Bystrici (chýbajúce šatne a sprchy)
- p. Benčík R. informoval o prácach na národnom atletickom štadióne a prislúbil
pomoc pri úprave termínov termínovej listiny pre rok 2018
- p. Čakloš informoval o podávaní podnetov na kontrolóra SAZ p. Malíka
a o chybách ktoré VV SAZ spravilo pri svojej činnosti
- p. Laurenčík vystúpil s problematikou PZPM a činnosti KM SAZ

Ad 10/

p. Nyárjas predniesol návrh uznesenia Se SsAZ

Ad 11/

Senát SsAZ schválil uznesenie

Zapísané 17.3.2018 v Banskej Bystrici
Zapísal Rastislav Hrbáček

