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Zápis z VZ ZsAZ 18.3.2018 

 

Program: 

1. Otvorenie Valného zhromaždenia ZsAZ, schválenie predsedníctva VZ a rokovacieho 

poriadku VZ ZsAZ 

2. Schválenie programu a voľba komisií 

3. Správa o činnosti ZsAZ za rok 2017 

4. Správa o hospodárení  ZsAZ za rok 2017 

5. Správa DR ZsAZ 

6. Diskusia 

7. Schválenie volebného poriadku 

8. Správa mandátovej a volebnej komisie  

9. návrh zmeny stanov ZsAZ 

10. Voľba delegátov na VZ SAZ 

11. Návrh súťaží v ZsAZ na rok 2018 

12. Návrh uznesenia 

13. Záver 

 

1. Predseda ZsAZ Martin Illéš privítal účastníkov a predal slovo podpredsedovi ZsAZ Vladimírovi 

Gubrickému, ktorý taktiež privítal účastníkov aj vážených hostí, prezidenta SAZ Petra Korčoka 

a viceprezidenta Ladislava Asvanyiho.  

 

2. Schválenie rokovacieho poriadku zo 32 pozvaných účasť 20 prítomných / jednohlasne 

odsúhlasená/ 

 

Voľba predsedníctva: Predsedníctvo Gubrický, Illéš, Mittermayer, Šiška, Stráňovský 

/jednohlasne/ 

Schvaľovanie programu rokovania /jednohlasne/ 

Voľba Komisií: volebno-mandátová a návrhová  /jednohlasne/  viď. Uznesenie 
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3. Správu o činnosti predniesol Martin Illéš – Hodnotil činnosť ZsAZ po športovej, finančnej ale 

aj spoločenskej stránke, informoval o aktívnych pretekárov zúčastniť sa minimálne 3 

pretekov (aj v rámci jedného podujatia), dotácia 15 % pre kluby od SAZ, spomenul nový 

softvér Atletická kancelář AK2, nákup medailí, tričiek, nárast počtu štartov, problém s 

organizátormi . Spomenul, že v roku 2017 organizátori dostali na organizáciu kola od 850 do 

1050€ na jedno kolo. Predniesol podrobný prehľad o príjmoch a výdajoch za rok 2017 

a predstavil návrh výdajov pre rok 2018. Informácie z diania v SAZ. Poďakovanie klubom, 

rozhodcom, funkcionárom a riadiacim.   

 

4. Finančnú správu predniesol Vladimír Gubrický. Informoval o čerpaní dotácie od SAZ v roku 

2017.    

 

5. Správu dozornej rady predniesol jej člen Juraj Svinčák. Zhodnotil Čerpanie financií a chod 

ZsAZ z pozície kontrolného orgánu, ktorým je dozorná rada ZsAZ.  

 

6. Diskusia –  

- Podrobná prezentácia programu Atletická kancelář AK2 – softvér pre vyhodnotenie atletických 

pretekov 

p. Korčok – poďakoval za kvalitnú prácu výkonnému výboru ZsAZ, funkcionárom, rozhodcom vrátane 

trénerov. hovoril o dotácii 15% pre kluby.  

p. Asványi – sa vyjadril veľmi pozitívne k pôsobeniu ZsAZ, poďakoval všetkým za dobrú prácu 

a spomenul, ako výrazne sa členovia ZsAZ spolupodieľali na organizovaní významných podujatí PTS 

a ME v krose v Šamoríne. 

p. Roučka - štatistika, dotácia na kluby,  prečo v Nitre nebudú žiadne preteky, dotácie od SAZ . 

p. Zalubil – funkčný štadión, problémy so vrhačskými sektormi  

p .Mittermayer  informácie o dotáciách pre organizátorov 

p. Salva - dotácie na kolá potreba navýšenia, AC Stavbár žiada 1500,- € za organizáciu pretekov   

p- Gál – registrácia nový program, potrebný čas na jeho aplikáciu do praxe, Náročnosť hľadania 

financií mimo SAZ,   

p. Stráňovský  -  problémy s organizovaním súťaží, problémy s dotáciou 15 %  zo SAZ – žiadosť o jej 

skoršie čerpanie v roku 2018, štadióny sú postavené za pomoci financií zo štátu, energie štadiónom 

financujú aj mestá, zlý stav dráhy v NZ budúci rok sa nevie či bude možné spraviť preteky v NZ,   

p. Gál oslávil Jubileum, výkonný výbor a prezident SAZ mu poďakovali za celoživotnú prácu trénera 

v ZsAZ, 

 

7.Schválenie volebného poriadku /jednohlasne/  
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8. V zmysle stanov k 1.1.2018 je 20 delegátov čo je 62,5 %ná účasť – čo znamená že VZ ZsAZ 

je uznášania schopné 

 10. VZ ZsAZ zvolilo 10 delegátov na VZ SAZ ktoré sa bude konať dňa 29.4.2018 v Banskej 

Bystrici. VZ ZsAZ si zvolilo aj náhradníkov na toto zasadnutie. /Martin Illéš (NRSOG), Róbert 

Mittermayer (DUSSA), Vladimír Gubrický (ASKTT), Ján Šiška (BOJNI), Miriam Karperová (AŠKTT), Jozef 

Gál (OLYGA), Marián Hammel (ASKTT), Štefan Stráňovský (ACNZA), Matúš Kompas (DUSSA), Rudolf 

Roučka (HOLIC) náhradníkov v poradí:  Juraj Svinčák (ASKTT), Zdeněk Zalubil (ASKSK), Ladislav Tóth 

(OLYGA),  Miroslav Bôžik (CVCBR), František Tóth (DUSSA).  

 

 11. Návrh súťaži v ZsAZ – p. Mittermayer predniesol návrh súťaží v ZsAZ pre rok 2018. 

Organizátori sa dohodli na termínoch. Preťaženosť klubov a žiadne kolo ani MSR v Nitre.  

 12. návrh uznesenia /jednohlasne/ 

13.  Záver -  poďakovania účastníkom a pozvanie na obed - p. Illéš  

 

 

Overil: PaedDr. Martin Illéš     Zapísal: Ing. Juraj Králik  

 

 


