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Zápis z VZ ZsAZ 24.3.2019 

 

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 2018 

4. Správa o hospodárení  ZsAZ za rok 2018 

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 2019 

12. Návrh uznesenia 

13. Záver 

 

1. Predseda ZsAZ Martin Illéš privítal účastníkov a predal slovo Vladimírovi Gubrickému, ktorý 

taktiež privítal účastníkov VZ delegátov a hostí.   

 

2. Schválenie rokovacieho poriadku z 36 pozvaných účasť 26 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, nárast počtu štartov až na 9.500, problém s 

organizátormi . Spomenul, že v roku 2015 organizátori dostali na organizáciu kola od 500€ 

teraz je to už 1200€ na jedno kolo. Predniesol podrobný prehľad o príjmoch a výdajoch za rok 

2018 a predstavil návrh výdajov pre rok 2019. Informácie z diania v SAZ. Poďakovanie 

klubom, rozhodcom, funkcionárom a riadiacim.  Vid. Správa o činnosti v ZsAZ pre rok 2018 

 

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

2018.    

 

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:  

- Šuba – financovanie klubov na základe počtu členov hodnotí ako nesprávne /Gubrický - rozdelenie 

je na základe zákonu  športe a SAZ nemôže toto rozdelenie zmeniť/  

- Gazárek – financovanie klubov 

- Jakubcová – otázka projektov na ministerstvá – nevieme získať podporu 

- Gál – zhodnotil činnosť klubu z Galanty, uviedol negatíva a pozitíva roku 2018, vyzval k napravenie 

vzťahov – sme súdržná oblasť,  

- Zalubil – zhodnotil štadión v Skalici – chýba klietka, rozhodcovia, poďakoval ZsAZ,  

7.Schválenie volebného poriadku /jednohlasne/  

8. účasť 26 delegátov čo je 72 %ná účasť – čo znamená, že VZ ZsAZ je uznášania schopné 

 10. VZ ZsAZ zvolilo 10 delegátov na VZ SAZ ktoré sa bude konať dňa 28.4.2019 v Banskej 

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

Mittermayer (DUSSA), Vladimír Gubrický (ASKTT), Ján Šiška (BOJNI), Štefan Stráňovský (ACNZA), Jozef 

Gál (OLYGA), Matúš Kompas (NRSOG), Zděnek Zalubil (ASKSK), Miroslav Illéš (NRSOG), Jozef Repčík 

(FUNAT),  

Náhradníci v poradí: 

Juraj Svinčák (ASKTT), Miriam Karperová (AŠKTT), Marek Baláž (DUSSA), Zuzana Seková (ACSNR), 

Rudolf Roučka (HOLIC), Lukáš Kotala (ASKTT),  
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 11. Návrh súťaži v ZsAZ – p. Illéš a Mittermayer predniesli návrh súťaží v ZsAZ pre rok 2019 

a taktiež zmeny v súťažnom poriadku ZsAZ pre rok 2019. Organizátori sa dohodli na termínoch. Jedno 

kolo bez organizátora 14.9. – Stavbár zistí či ho zorganizujú. Stavbár žiada za kolo 1.500€ Trnava im 

ponúkla pokiaľ ich náklady organizovať kola na štadióne v NR môžu kolo spraviť na štadióne v Trnave 

bezplatne a celá dotácia od ZsAZ 1.200€ im  ostane.  Návrh kôl pošle p. Mittermayer  

 12. návrh uznesenia /jednohlasne/ 

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

 

 

Overil: PaedDr. Martin Illéš     Zapísal: PaedDr. Róbert Mittermayer 

 

 

 


