
Zápisnica z Valného zhromaždenia Atletického zväzu Bratislavy konaného dňa 9.4.2019 

v Bratislave 

 

Prítomní: Matanin Marcel – predseda AZB, členovia VV AZB: Benda Andrej, Kažimirová 

Miroslava, Benko Tomáš, Tomašovičová Dominika, Dobrovodský Jaroslav, Bělák Dag – 

kontrolór AZB, 16 delegátov s hlasovacím právom. 

Prezenčná listina delegátov s hlasovacím právom v prílohe. 

 

Program: 

1. Voľba 3 členných komisií (mandátová, návrhová) 

2. Schválenie programu VZ AZB 

3. Správa o činnosti AZB za obdobie apríl 2017 – apríl 2019 

4. Správa o plnení rozpočtu za obdobie apríl 2017 – apríl 2019 

5. Správa revízora AZB 

6. Voľba delegátov za AZB na VZ SAZ 28.4.2019 v BB (10 delegátov + náhradníci) 

7. Návrh rozpočtu na rok 2019 

8. Návrh súťaží pre rok 2019 v AZB, termínová listina AZB 2019, schválenie súťažného 

poriadku AZB na rok 2019 

9. Diskusia 

10. Návrh uznesení 

11. Záver  

Bod č.1 Voľba 3 členných komisií (mandátová, návrhová) 

Prítomní schválili komisie v zložení: 

Mandátová – Štancel Dušan, Bielik Štefan, Gregor Michal 

Návrhová – Droščák Branislav, Benko Tomáš, Masárová Jana 

Bod č.2 Schválenie programu VZ AZB 

Pred schvaľovaním programu sa prihlásil p. Národa a požiadal o predĺženie času na diskusný 

príspevok, ktorý bol stanovený na 3 minúty. Delegáti tento návrh schválili. 

Všetci delegáti schválili predložený Program VZ AZB. 

Bod č.3 Správa o činnosti AZB za obdobie apríl 2017 – apríl 2019 

Predseda AZB p. Marcel Matanin predniesol Správu o činnosti AZB za obdobie apríl 2017 až 

apríl 2019 

Bod č.4  Správa o plnení rozpočtu za obdobie apríl 2017 – apríl 2019 



Preseda AZB p. Marcel Matanin predniesol správu o hospodárení za obdobie apríl 2017 až 

apríl 2019. V roku 2017 nový VV AZB prevzal pokladnicu, stav účtu bol v tom čase 2700 eur 

a v hotovosti bolo 120 eur. V roku 2017 AZB dostal dotáciu od SAZ 10 000 eur, v tomto roku 

AZB kúpilo nový počítač aj tlačiareň. V roku 2017 bola liga AZB organizovaná v réžií 

klubov zapojených do AZB, AZB neplatilo rozhodcov, každý klub si zabezpečil vlastných 

rozhodcov na pridelenú disciplínu. Zostatok v roku 2017 bol 5316 eur. 

V roku 2018 predstavovala dotácia zo SAZ hodnotu 13649 eur, z Bratislavského 

samosprávneho kraja AZB získalo dotáciu 2000 euro a taktiež AZB získalo dotáciu z Nadácie 

Slovenskej sporiteľne 2000 eur. V tomto roku si AZB zabezpečovalo samostatne rozhodcov 

aj technickú čatu na všetky preteky, vrátane ligy AZB. Tento model sa ukázal ako lepší 

spôsob organizácie. Celkové výdaje v roku 2018 predstavovali sumu 19000 eur a zahŕňali 

prenájmy, zabezpečenie rozhodcov a výjazdy na preteky. 

V roku 2019 do dnešného dátumu organizovalo AZB v hale Majstrovstvá AZB a 4 preteky 

pre deti ako predsunuté preteky Majstrovstiev Slovenska. 

Aktuálne je stav pokladnice 2537 eur, zatiaľ neprišla dotácia zo SAZ. 

P. Matoušek požiadal predsedu o písomnú správu o hospodárení s finančným majetkom za 

obdobie od apríla 2017 do apríla 2019. 

P. Benko podal správu o prerozdelení finančných prostriedkov od SAZ-u na rok 2019. 

Ozrejmil prítomným kľúč k prerozdeľovaniu financií, ktoré je závislé od počtu družstiev a od 

počtu štartov na krajských ligách. 

Bod č.5 Správa revízora AZB 

P. Bělák ako kontrolór AZB podal správu o činnosti AZB. Po skontrolovaní účtovných 

uzávierok, zmlúv a účtovných kníh zhodnotil činnosť AZB ako priemernú. Vyjadril 

nespokojnosť s organizovaním pretekov v rámci ligy AZB, upozornil na neskoré propozície 

k jednotlivým kolám, taktiež vytkol začiatky organizácie kôl ligy AZB, ktoré sa postupne 

v priebehu dvoch rokoch zlepšovali. Pripomenul, že v priebehu ligovej súťaže stále chýbal 

presný Súťažný poriadok. Pripomenul prítomným, že sa zrušili Majstrovstvá AZB dorastu, 

juniorov a dospelých a upozornil, že by sa takéto zmeny v priebehu sezóny nemali objavovať.  

Kontrolór vyzdvihol, že sa AZB podarilo zmeniť Stanovy AZB aj napriek tomu, že dva krát 

zorganizované Valné zhromaždenie AZB nebolo uznášaniaschopné. 

Kriticky sa vyjadril k zníženiu počtu štartov za rok 2018.  

Kontrolór odporúča VV AZB častejšie organizovať zasadnutia VV AZB a tiež požiadal 

o včasné zverejnenie propozícií na preteky AZB. 

Bod č.6  Voľba delegátov za AZB na VZ SAZ 28.4.2019 v BB (10 delegátov + náhradníci) 

Valné zhromaždenie AZB odsúhlasilo na plánované Valné zhromaždenie SAZ 10 delegátov: 

Benko Tomáš, Benda Andrej, Bělák Dag, Štancel Dušan, Kažimirová Miroslava, Juck Alfons, 



Gregor Michal, Lopuchovský Marcel, Hanulaková Gabriela, Revajová a 2 náhradníci: 

Masárová Jana a Ozorák Imrich. 

Bod č.7 Návrh rozpočtu na rok 2019 

Pánovi predsedovi Mataninovi bolo uložené pripraviť návrh rozpočtu na rok 2019 s presným 

rozdelením podľa jednotlivých položiek. 

Bod č.8 Návrh súťaží pre rok 2019 v AZB, termínová listina AZB 2019, schválenie 

súťažného poriadku AZB na rok 2019 

P. Dobrovodský pripravil Termínovú listinu na rok 2019, do ktorej boli doplnené atletické 

preteky základných a stredných škôl a preteky organizované na štadióne Mladá Garda, ktoré 

neorganizuje AZB. Bol schválený Súťažný poriadok ligy AZB na rok 2019. 

P. Benko oboznámil prítomných s pretekmi, ktoré sú plánované za mesto Bratislava. 

Bod č.9 Diskusia 

Valné zhromaždenie schválilo návrh p. predsedu Matanina, že členský príspevok klubu do 

AZB na rok 2019 je 50 eur. 

Bod č.10 Návrh uznesení 

Člen návrhovej komisie p. Droščák spracoval návrh na uznesenie a Valné zhromaždenie 

podaný návrh schválilo. 

Zloženie návrhovej komisie: Branislav Droščák, Tomáš Benko, Jana Masárová 

 

UZNESENIA 

zo zasadnutia Valného zhromaždenia Atletického zväzu Bratislavy konaného v Bratislave dňa 

9.4.2019 

 

Valné zhromaždenie Atletického zväzu Bratislavy (ďalej iba AZB): 

1. Berie na vedomie: 

a) Správu o činnosti AZB za obdobie apríl 2017 – apríl 2019 

b) Správu o plnení rozpočtu (hospodárení) AZB za obdobie apríl 2017 – apríl 2019 

c) Správu revízora AZB za obdobie apríl 2017 – apríl 2019 

d) Prezentovanú Termínovú listinu AZB na sezónu 2019 

e) Prezentovaný návrh čerpania rozpočtu AZB na rok 2019 



2. Schvaľuje: 

a) Program VZ AZB konaného dňa 9.4.2019 

b) Voľbu pracovných komisií VZ AZB konaného dňa 9.4.2019 

c) Voľbu delegátov AZB na VZ SAZ ktoré sa uskutoční 28.4.2019 v Banskej Bystrici 

d) Upravený súťažný poriadok ligy AZB pre rok 2019 

e) výšku členského príspevku pre každý klub AZB na rok 2019 vo výške 50 € 

3. Ukladá: 

a) VV AZB rozoslať členom AZB podrobné čerpanie rozpočtových prostriedkov AZB za rok 

2018, návrh čerpania rozpočtu na rok 2019 

b) zvoleným delegátom AZB na VZ SAZ, aby iniciovali na VZ SAZ dňa 28.4.2019 VV SAZ, 

aby upravil prerozdelenie financií poskytované oblastným atletickým zväzom úmerne so 

zvyšujúcim sa rozpočtom prichádzajúcim na SAZ 

c) zvoleným delegátom AZB na VZ SAZ, aby iniciovali na VZ SAZ dňa 28.4.2019 VV SAZ, 

aby finančne podporil aj reprezentantov zaradených na účasť na EP družstiev v roku 2019 

d) VV AZB vyriešiť otázku zabezpečenia kúpy novej alebo prenájmu novej kamery na 

preteky organizované AZB v roku 2019, 

e) VV AZB iniciovať vybudovanie, alebo zachovanie 8 dráhového štadióna na území 

Bratislavy 

f) VV AZB osloviť aj ostatné kluby registrované v SAZ a zároveň nečlenov AZB z územia 

BSK za účelom ponuky vstupu do AZB a podieľaní sa na rozvoji AZB. 

 

Spracoval: Branislav Droščák 

V Bratislave, dňa 9.4.2019 

 

 

Bod č.11 Záver 

Záverom VZ AZB poďakoval predseda AZB p. Matanin prítomným delegátom za aktívnu 

účasť. 

 

Zapísala: Miroslava Kažimirová 



 

 

 


