
 

Správa Revízora AZB  

Kontrolná činnosť Revízora AZB prebiehala v období od 19.4.2017 AZB 9.4.2019.  

Počas tohto obdobia bola kontrolná činnosť zameraná hlavne na financie a dodržiavanie 

stanov AZB, ako aj ďalších predpisov, vrátane predpisov Slovenského atletického zväzu 

(ďalej SAZ).  

Ako podklady pre kontrolu slúžili účtové uzávierky, hlavná účtová kniha, celé 

účtovníctvo, výpisy z bankových účtov AZB, zmluvy a daňové priznania. V rámci činnosti 

neprišlo k žiadnym nejasnostiam ohľadu financií. Stav bankového účtu k 9.4.2019 bol 2 537€ 

a stav v pokladnice v rovnakému dátumu bol 125€.    

Celkovú činnosť Výkonného výboru AZB možno hodnotiť, ako veľmi priemernú. 

Nevyskytol sa žiaden závažný problémy, všetky problémy a nedostatky boli vyriešené na 

mieste. Do úvahy nemožno brať okolnosti “vis maior“.  

 

Počas kontrolného obdobia sa vyskytli tieto nedostatky:  
- sedenia VV AZB sa uskutočňovali veľmi nepravidelne, ale za to v lehote. Na všetkých 

zasadaniach bol prítomný Revizor AZB.  

- chýbanie zápisníc zo zasadaní VV AZB (v deň konania VZ AZB dodané), 

- 2x neuznášania schopnosť VZ AZB, hoci bolo riadne zvolané. Z toho dôvodu nebolo možné 

2 roky zmeniť stanovy AZB a predlžovanie zmien.  

Stanovy AZB sa podarilo v zmeniť, čím došlo k  znížený celkový stav delegátov, aby VZ 

AZB bolo v kedykoľvek v budúcnosti ľahšie uznášania schopné. Pozitívne je, že všetky kluby 

so zmenou stanov súhlasili.   

- absencia a neexistencia Súťažného poriadku AZB,  

- zasahovanie do riadenia a chodu líg osobou nepoverenou,  

- v začiatkoch neskoro vydané a zverejnené propozície na preteky, nejasné určenie 

organizátorov, menenie disciplín na poslednú chvíľu – v ďalšom období sa to zlepšilo. 

- v roku 2018 porušenie Termínovej listiny -  zrušenie M – AZB Dospelých, juniorov 

a dorastencov, svojvoľné zrušenia 3. a 4. kola ligy AZB,  

-  v roku 2018 bolo záznamných menej štartov ako v roku 2017,  

 

Za pozitívne považujem:  

-  finančné prostriedky boli získané aj prostredníctvom iných zdrojov, čím sa podarilo udržať 

rovnaký rozpočet ako za minulé roky,   

- došlo k uľahčeniu práce trénerov – rozhodcov – tréneri sa môžu viac venovať deťom,  

- každoročne boli zorganizované a zabezpečené minimálne 2 zahraničné štarty pre pretekárov 

AZB, napr. Ostrava, Schwchat atď.  

- aj v ďalšom období VV AZB plánuje podporovať mladých pretekárov k zahraničným 

štartom, aj v súvislosti s reprezentáciou mesta,  

- nové logo AZB,  

- boli vyrobené nové medaile a zakúpené diplomy vo vizuále AZB.  

- AZB bolo organizátorom viacerých pretekov v hale, ktoré neboli určené len pre pretekárov 

AZB, kde deti z celého Slovenska si mohli za pretekať v rôznych atletických disciplínach.  

 

 V roku 2018 na AZB a na SAZ bol doručený list voči chovaniu bývalého predsedu 

AZB na pretekoch AZB konaných na Mladej Garde. Vv AZB a aj Revízor AZB boli s listom 

oboznámený. Keďže SAZ a materský klub podnikol kroky na riešenie vzniknutej situácie, 

nebolo potrebné ďalej vec prejedávať a učiniť ďalšie rozhodnutia.  



 

 V roku 2019 AZB organizovalo Halové majstrovstvá AZB, ktoré malo dobrú kvalitu 

a čo bolo potešujúce tak bolo zaznamenaných cez 1000 štartov. Klasickým problémom pri 

súťažiach v hale je časový rozpis, čo bol aj tento prípad a preteky mali meškania 2,5 hodiny. 

  

 Návrhy na odstránenie nedostatkov:  

- častejšie zasadanie VV AZB, aj častejšie zvolať poradu predsedov klubov, ako 

poradný orgán,  

- včas a v predstihu vypracovať a zverejniť termínovú listinu, súťažný poriadok  

propozície pretekov,  

- nájdenie a poverenie osôb s jasnými kompetenciami a úlohami, 

- doriešenie a nájdenie riešenia na zaobstaranie kamery pre atletické preteky,   

- zodpovedne a dôstojne v roku 2019 zorganizovať tradičný Turnaj 4miest.  

 

Spávu napísal:  

Mgr. Dag Bělák, Revizor AZB  

Bratislava 16.4.2019 

 

 


