
Východoslovenský atletický zväz 
Watsonova 4/A, 040 01 Košice 

 

 
Zápisnica z Valného zhromaždenia Východoslovenského atletického zväzu 

konaného dňa 2. februára 2019 v Košiciach. 
 
Prítomní: 19 delegátov s hlasovacím právom z 28 pozvaných, VZ VsAZ je 
uznášaniaschopné. Hostia – PaedDr. Peter Korčok, PhD - prezident SAZ, 
 Ing.  Vladimír Gubrický generálny sekretár SAZ.  
Prezenčná listina delegátov s hlasovacím právom v prílohe. 
 
Program: 

1. Otvorenie a schválenie programu VZ. 

2. Voľba mandátovej a návrhovej komisie. 

3. Návrh rokovacieho a volebného poriadku. 

4. Správa o činnosti v  roku 2018. 

5. Informácia o hospodárení VsAZ za rok 2018. 

6. Návrh rozpočtu na rok 2019. 

7. Návrh stanov VsAZ a ich schválenie. 

8. Členský príspevok  -  schválenie. 

9. Súťažný poriadok VsAZ – schválenie. 

10. Termínová listina na rok 2019 a nové disciplíny. 

11. Prihlásenie družstiev do súťaží VsAZ na rok 2019. 

12. Voľba zástupcov VsAZ na VZ SAZ.  

13. Zabezpečenie halovej sezóny 2019. 

14. Rôzne. 

15. Diskusia. 

K bodu č. 1 Otvorenie VZ VsAZ a schválenie programu VZ VsAZ. 
Na úvod privítala prítomných delegátov a hostí a otvorila zasadnutie VZ VsAZ 
predsedníčka VsAZ Ing. Silvia Hanusová. Predniesla návrh programu VZ VsAZ. 
p.Kováč/AKSNV – navrhol doplniť ďalší bod do programu - ak by bolo potrebné 
zvolať mimoriadne VZ SAZ v roku 2019, splnomocniť Ing. Hanusovú k podpísaniu 
takého návrhu v zastúpení AO/AK VsAZ. 
ZA hlasovali 4 delegáti, proti hlasovali 10 delegáti, zdržali sa hlasovania 4 delegáti, 1 
delegát nehlasoval. Neschválené. 
Hlasovanie za pôvodný návrh programu VZ: ZA hlasovalo 14 delegátov, proti 4, zdržal 
sa 1. Program VZ VsAZ bol schválený. 
 
K bodu č. 2 Voľba mandátovej a návrhovej komisie. 
Plénu VZ VsAZ bolo navrhnuté zloženie: 
mandátovej komisie VZ VsAZ - pp. Marek Lučka, Andrej Pečeňuk a Jaroslav Kolcún; 
návrhovej komisie VZ VsAZ – pp. Vladislav Vovčko, Jaroslav Semko a Norbert Pecze; 
zapisovateľ – p. Stanislav Návesňák. 



Delegáti schválili zloženie mandátovej, návrhovej komisie a zapisovateľa VZ 
VsAZ 2.2.2019. ZA hlasovalo 19 delegátov. 
 
K bodu č. 3 Návrh rokovacieho a volebného poriadku. 
p. Kováč/AKSNV – navrhol zrušiť tajné hlasovanie. ZA hlasovalo 16 delegátov, proti 
hlasovali 2 delegáti, zdržal sa hlasovania 1 delegát. Schválené. 
p. Gargula/TASNV – navrhol zrušiť obmedzenie diskusnej doby päť minút. ZA 
hlasovalo 8 delegátov, proti hlasovali 5 delegáti, zdržalo sa hlasovania 5 delegátov. 
Neschválené. 
Rusnák/AKKJK – navrhol, aby kľúčom pre nomináciu delegátov na VZ SAZ bolo 
poradie AO/AK VsAZ v tabuľke bodov za M SR predchádzajúceho roka. 
Vovčko/ATUKE – pripomenul, že by sa na VZ SAZ nemal šancu dostať zástupca 
Maratónskeho klubu Košice.                                                                 
Návrh: 
 Právo účasti delegáta na VZ SAZ za VsAZ má zástupca AO/AK VsAZ, ktorý sa v 
"Tabuľke bodov za M SR predchádzajúceho roka" umiestni na 1. až 9. mieste + 
zástupca Maratónskeho klubu Košice. Náhradníci – AO/AK na 10. až 16. mieste. 
ZA hlasovalo 18 delegátov, proti hlasovalo 0 delegátov, zdržalo sa hlasovania 0, 1 
delegát nehlasoval. Schválené. 
 
K bodu č. 4 Správa o činnosti v  roku 2018. 

Správu o činnosti v  roku 2018 predniesla predsedníčka VsAZ Ing. Silvia Hanusová 

(všeobecná čast) a podpredsedníčka VsAZ Mgr. Henrieta Rusnáková (športová časť). 

 

K bodu č. 5 Informácia o hospodárení VsAZ za rok 2018. 

Informáciu o hospodárení VsAZ za rok 2018 predniesla predsedníčka VsAZ Ing. Silvia 

Hanusová. VsAZ mal rozpočet vo výške 15.629 €.  

Príjmy:  

- štartovné – 3.151,- € 

Výdavky:  

- Náhrada za stratu času dobrovoľníkov 10.416,25  € 

- Kopírovacie služby 92,83 € 

- Medaile 381,30 € 

- Poštovné 78,07 € 

- Časomiera 1.050 € 

- Medaile nové 5.100 € 

- Stravné medzioblastné stretnutie 308,35 € 

 

Stav k 31.12.2018:  pokladňa 194 € 

    účet 1.584,50 € 

Rusnák/AKKJK – navrhol, aby správa o hospodárení VsAZ bola zaslaná AO/AK VsAZ. 
 
VZ VsAZ ukladá predsedníčke VsAZ zaslať správu o hospodárení VsAZ v roku 2018 

AO/AK VsAZ. 



K bodu č. 6 Návrh rozpočtu na rok 2019. 

Predsedníčka Ing. Silvia Hanusová predniesla plán na rok 2019: nakoľko nie sú 
zverejnené dotácie SAZ na rok 2019, nebolo možné spracovaťrozpočet VsAZ. Plánujeme 
nákup kamery Omega na leasing na 4-ročné obdobie,  k nej výkonný PC  a kabeláž od 
štartovacej pištole s dopojením na PC, ďalej nákup multifunkčnej tlačiarne. 
Gubrický/SAZ - rozpočet SAZ  bude pre oblasti navýšený o 12.000 €  na cca 108.000 
€. Kamera Omega bude zakúpená z prostriedkov SAZu, čo je pre VsAZ pozitívna 
informácia, ušetria sa náklady vo výške cca 16,000 €. 
 
K bodu č. 7 Návrh stanov VsAZ a ich schválenie. 
- čl. 1.4. ruší sa posledná veta “ Združenie prehlasuje, že súhlasí, rešpektuje, prijíma 
a bude dodržiavať Stanovy SAZ, ako aj ostatné predpisy a pravidlá SAZ. „  
ZA 19 delegátov, proti 0 delegátov, zdržalo sa 0 delegátov. 
 
- čl. 2.1. a) , b) nahrádza sa “ na území” a mení sa na “v rámci oddielov a klubov 
združených vo  VsAZ “   
ZA 18 delegátov, proti 0 delegátov, zdržal sa 1 delegát. 
 
- 4.2.d)  na konci doplniť “  na účet VsAZ  do 31.12. predchádzajúceho roka.“ 
p. Gubrický poznamenal, že členské sa má platiť v príslušnom roku na príslušný rok, 
na základe toho sa text zmenil nasledovne: a to najneskôr do 1.3. na účet VsAZ 
ZA 19 delegátov, proti 0 delegátov, zdržalo sa 0 delegátov. 
 
 
- 5.1. doplniť k orgánom bod c) Predseda VsAZ, ostatné body sa posúvajú 
ZA 19 delegátov, proti 0 delegátov, zdržalo sa 0 delegátov. 
 
Článok VI. Stanov, b. 6.1. 

a) -bez zmien 
b) Zmeniť text nasledovne: oddiely, ktoré sa umiestnili v hodnotení SAZ 

podľa umiestnení na majstrovstvách Slovenska za predchádzajúci rok 
do 10. miesta má právo delegovať ďalšieho jedného delegáta 

c) bez zmien  
d) 6.2. z 1/3 členov nahradiť: z 1/3  klubov a oddielov  združených vo VsAZ  

ZA 19 delegátov, proti 0 delegátov, zdržalo sa 0 delegátov. 
 
6.4. doplnená veta  Delegát splnomocnený štatutárnym zástupcom člena 
združenia musí byť členom AO, ktorý má na zasadnutí VZ zastupovať. 
ZA 19 delegátov, proti 0 delegátov, zdržalo sa 0 delegátov. 
 
7.3. doplniť bod g) VV VsAZ zasadá minimálne  raz za ¼ rok a zápisnicu z tohto 
zasadnutia  zverejní  do 15 dní od zasadnutia. 
ZA 19 delegátov, proti 0 delegátov, zdržalo sa 0 delegátov. 
 
XII. 12. 1  Návrh stanov združenia bol prerokovaný a schválený Valným 
zhromaždením združenia na zasadnutí konanom v Košiciach,   dňa 02.02.2019 a 
nadobúdajú účinnosť  aktom ich schválenia. S výnimkou čl.7., kde zloženie 



a činnosť VV VsAZ sa riadia predchádzajúcimi stanovami z roku 2016 
a v zmysle bodu 12.2 týchto stanov až do nasledujúceho VZ  
ZA 19 delegátov, proti 0 delegátov, zdržalo sa 0 delegátov. 
 
K bodu č. 8 Členský príspevok  –  schválenie. 

Návrh: 10 € ZA hlasovali 2 delegáti, proti hlasovalo 9 delegátov, zdržalo sa hlasovania 
7 delegátov, 1 delegát nehlasoval. Neschválené. 
Návrh: 20 € ZA hlasovalo 17 delegátov, proti hlasovalo 0 delegátov, zdržali sa 
hlasovania 2. Schválené. 
 
VZ VsAZ ukladá AO/AK VsAZ uhradiť členský príspevok 20 € v termíne do 02.04.2019 

na účet VsAZ. 

K bodu č. 9 Súťažný poriadok VsAZ – schválenie. 

Štartovné schválené: 

Štartovné na majstrovských súťažiach VsAZ jednotlivcov 
2 € za každého prihláseného a potvrdeného pretekára AO/AK VsAZ  
3 € za každého prihláseného a potvrdeného pretekára AO/AK VsAZ vo viacboji 
2 € za každý štart prihláseného a potvrdeného pretekára AO/AK mimo VsAZ  
5 € za každého prihláseného a potvrdeného pretekára AO/AK mimo VsAZ vo viacboji 
 
Štartovné na majstrovských súťažiach VsAZ družstiev 
20 €/kolo za družstvo AO/AK prihláseného do súťaže Majstrovstiev VsAZ družstiev 2019, 
pri počte 6 a viac pretekárov družstva v danom kole 
3 €/pretekára u družstva AO/AK prihláseného do súťaže Majstrovstiev VsAZ družstiev 
2019, pri počte 5 a menej pretekárov družstva v danom kole 
3 € za každého prihláseného a potvrdeného pretekára AO/AK VsAZ prihláseného na kolo 
súťaže družstiev „mimo súťaž“ 
3 € za každý štart prihláseného a potvrdeného pretekára na kolo súťaže družstiev 
„mimo súťaž“ AO/AK neprihláseného do súťaže družstiev danej kategórie 
5 € za každého prihláseného a potvrdeného pretekára AO/AK mimo VsAZ prihláseného 
na kolo súťaže družstiev „mimo súťaž“  
 
Ostatné poplatky schválené: 
Pri prezentácii je možné v súpisoch štartov:  

- vyškrtnúť tých pretekárov, ktorí nebudú štartovať – bez poplatku, 
- vyškrtnúť disciplínu, v ktorej pretekár nebude štartovať– bez poplatku, 
- dopísať pretekára i disciplínu – bez poplatku, 
- dopísať pretekárovi disciplínu – bez poplatku, 
- nenastúpenie na štart po ukončení prezentácie poplatok 2 € za každú disciplínu. 

Nenastúpenie na štart disciplíny môže ospravedlniť vedúci družstva, resp. tréner 
pretekára v kancelárii pretekov písomným vyhlásením lekára pretekov (zdravotné 
dôvody), resp. uvedením iného závažného dôvodu nenastúpenia na štart, 
nejneskôr do ukončenia pretekov.  
 



Návrh: Štartovné platia tiež pretekári/pretekárky organizujúceho AO/AK. Usporiadateľ 
dostane finančný príspevok od VsAZ na organizačno – technické zabezpečenie vo výške 
100 € za preteky. ZA hlasovalo 16 delegátov, proti hlasovalo 0 delegátov, zdržali sa 
hlasovania 2. Schválené. 
 
Základné výšky a zvyšovanie schválené: 
Muži:   výška 155 - 190 po 5 cm, ďalej po 3 cm 
   žrď 160 - 450 po 10 cm, ďalej po 5 cm 
Ženy:   výška 130 - 165 po 5 cm, ďalej po 3 cm 
   žrď 160 - 250 po 10 cm, ďalej po 5 cm 
Dorastenci:  výška 140 - 180 po 5 cm, ďalej po 3 cm 
   žrď 160 - 400 po 10 cm, ďalej po 5 cm 
Dorastenky:  výška 130 - 150 po 5 cm, ďalej po 3 cm 
   žrď 160 - 250 po 10 cm, ďalej po 5 cm 
Starší žiaci:  výška 125 - 160 po 5 cm, ďalej po 3 cm 
   žrď 160 - 350 po 10 cm, ďalej po 5 cm 
Staršie žiačky: výška 115 - 145 po 5 cm, ďalej po 3 cm 
   žrď 160 - 250 po 10 cm, ďalej po 5 cm 
Mladší žiaci:  výška 115 - 135 po 5 cm, ďalej po 3 cm 
Mladšie žiačky: výška 110 - 135 po 5 cm, ďalej po 3 cm 
Najmladší žiaci: výška   90 - 120 po 5 cm, ďalej po 3 cm 
Najmladšie žiačky: výška   90 - 120 po 5 cm, ďalej po 3 cm 
 
Systém súťaží M-VsAZ družstiev mladších a najmladších žiakov ponechať ako minulý 
rok. Rovnako súťaže jednotlivcov mladších a najmladších žiakov. 
AO/AK VsAZ sú jednotné v názore na M-SR jednotlivcov mladších žiakov a mladších 
žiačok. Navrhuje ponechať system súťaže ako v roku 2018. 
 
K bodu č. 10 Termínová listina na rok 2019 a nové disciplíny. 
Rusnáková/STUKE – opýtala sa prečo usporiadajúci oddiel ATUKE neplatí na 
jednotlivých kolách štartovné, predsedníčka p. Hanusová reagovala, že o tomto 
nevedela, nie je to správne a zaväzuje predsedu ATUKE platiť riadne štartovné. 
p. Rusnáková ďalej informovala, že  1.5. nemôže byť 1.kolo M-VsAZ družstiev dorastu, 
mladších žiakov. STUKE organizuje 6. ročník O pohár Slávie TU vo viacbojoch. Požiadala 
doplniť do termínovej listiny VsAZ 19.6. M-SR ZŠ – organizuje Športové gymnázium 
Košice. 
Semko/SKCMI – termín M-VsAZ jednotlivcov mladších a najmladších žiakov presunúť 
z 1.6. na nedeľu 2.6. 
Termínová listina ostáva "otvorená". Ing. Silvia Hanusová osloví vedenie PU Prešov a 
prejedná možnosť usporiadať M-VsAZ na novej tartanovej dráhe v Prešove. 
Lučka/HACHU – informoval VZ VsAZ o budovaní tartanového štadióna v Humennom. 
 
K bodu č. 11 Prihlásenie družstiev do súťaží VsAZ na rok 2019. 
Vovčko/ATUKE – pripomenul prejednávaný súťažný poriadok VsAZ, kde bolo 
schválené štartovné. Pretekári/pretekárky AO/AK, ktoré sa neprihlásia do súťaže 
družstiev nebudú v súťaži družstiev VsAZ bodovať, budú platiť štartovné ako za 
pretekanie mimo súťaž. 



Na mieste sa prihlásili AO/AK ATUKE, STUKE, SSKBJ, SKCMI – všetky kategórie. Ostatné 
družstvá sa musia prihlásiť  do 31.03.2019. 
 
K bodu č. 12 Voľba zástupcov VsAZ na VZ SAZ.  
Právo účasti delegáta na VZ SAZ 2019 za VsAZ má: AK Slávia TU Košice, AO Akademik 
TU Košice, ŠŠK J.A. Komenského Bardejov, TJ Tatran Spišská Nová Ves, MŠK Vranov 
nad Topľou, AŠK Slávia Spišská Nová Ves, 1. Atletický klub Humenné, ŠK Comenium 
Michalovce, TJ OBAL SERVIS Košice, Maratónsky klub Košice. Náhradníci: Atletický 
legionársky klub Moldava nad Bodvou, Atletika  Košice o.z., AO Športové gymnázium 
Košice, AK Iskra pri ZŠ Revúca, Atletický oddiel Svit, ŠŠK-Junior Prešov. 
VZ VsAZ ukladá AO/AK VsAZ nahlásiť delegátov VZ SAZ a šesť náhradníkov podľa 

schváleného kľúča v termíne do 28.02.2019. 

K bodu č. 13 Zabezpečenie halovej sezóny 2019. 
Predsedníčka VsAZ informovala o stave príprav Halových M-VsAZ 10.2.2019 v 
Bratislave. Propozície boli odsúhlásené, budú zverejnené na stránke SAZ. 
Návrh: Halové M-VsAZ ako otvorené. 
ZA hlasovali 5 delegáti, proti hlasovalo 13 delegátov, zdržalo sa hlasovania 0 delegátov, 
1 delegát nehlasoval. Neschválené. 
 
K bodu č. 14 Rôzne - Diskusia. 
P. Gargula – navrhol, aby body pridelené oddielom za majstrovstvá kraja v cezpoľnom 
behu v Moldave n/Bodvou boli anulované, nakoľko sa mnohé oddiely nemohli pretekov 
zúčastniť pre nedostatok času od zverejnenia propozícií na stránke SAZ a kvôli tomu, že 
sa uskutočnili v pracovnom dni a nie cez víkend. 
Hlasovanie o anulácii bodov: ZA 4, Proti – 0, Zdržalo sa  - 10, nehlasovali – 2. 
Neschválené.  
 
Semko/SKCMI – je potrebné riešiť s Ministerstvom školstva – športové triedy 
(dovolenky – sústredenia, preteky, atď.) Niekde sú umožnené náhradné voľná, ale 
niekde nie. P. Gubrický odpovedal, že je to ťažké zariadiť cez ministerstvo školstva, p. 
Korčok prisľúbil prejednanie tejto otázky pri stretnutí so štátnym tajomníkom p. 
Göncim.  
Jacoš/SLAPO – je potrebné podporiť výchovu a školenie nových atletických  trénerov. 
Školenia a podobne. V Prešove už niekoľko rokov taká možnosť nie je. Je nedostatok 
trénerov + financie. 
Rusnák/AKKJK – po nákupe nových prekážok by bolo vhodné rozdeliť steré prekážky 
na oddiely/kluby  VsAZ napr. Bardejov, Spišská Nová Ves.  
Rusnáková/STUKE – je potrebné vylepšiť diaľkarský sektor - piesok, riešiť 
kladivársky sektor – nevyhovujúca klietka,  obrubníky na štadióne TU v Košiciach. 
Korčok/SAZ – Poďakoval za pozvanie na zasadnutie. Pochválil dobrú spoluprácu 
s novou predsedníčkou VsAZ, ktorá sa zaujíma o dianie, chodí na zasadnutia VV SAZ 
a dobre sa s ňou komunikuje.   EYOF - čaká sa na rozhodnutie VÚC v Košiciach do 
15.2.2019,  s majiteľom atletického štadióna je potrebné riešiť rekonštrukciu tartanovej 
dráhy + ďalšie úpravy.  
P. Rusnák – nadviazal na príspevok p. Korčoka, že TU Košice plánuje vybudovať 
tribúnu na východnej strane, pod ňou tartanový tunel, vedľa vybudovať rozcvičovací 
štadión, zrekonštruovať klietku na hod kladivom. 



Lučka/HACHU – Komisia mládeže SAZ. Detská atletika – koordinátor pre VsAZ. EYOF 
ročníky 2002 a 2003. Potom bude 2000 – 2005. Nominácia 7 chlapcov a 7 dievčat. 
Pribudne viacboj a chôdza. ZPM dievčatá – na stránke SAZ chýba viacboj. 
Gubrický/SAZ – zhodnotil VsAZ, s ktorým počíta SAZ ako s partnerom na ďalšie 
napredovanie.  Vyzdvihol dobrú prácu a zlepšenie či v oblasti legislatívnej ( stanovy ) 
alebo hospodárskej ( účet VsAZ ). Upozornil na zverejnenú informáciu na stránke SAZ – 
výzvy na 150 tis. € projekty. Upozornil na pripravované školenie cieľová kamera + 
štartéri.  
p. Korčok – doplnil o informáciu, že zástupcovia SAZu chodia po mestách v rámci 
Slovenska, pretože potrebujú vedieť o potrebách oddielov a klubov a majú záujem 
o výstavbu tartanových dráh a dovybavenie štadiónov  pre organizátorov atletických 
súťaží v rámci VsAZ. 
 
Predseda návrhovej komisie p. Vovčko predniesol: 
 
Návrh uznesenia zo zasadnutia valného zhromaždenia Východoslovenského 

atletického zväzu konaného v Košiciach dňa 02.02.2019. 
 
Valné zhromaždenie Východoslovenského atletického zväzu: 
 
1. Berie na vedomie: 
a) Správu o činnosti VsAZ v roku 2018. 
b) Správu o hospodárení VsAZ v roku 2018. 
c) Informáciu o rozpočte VsAZ na rok 2019. 
 
2. Schvaľuje: 
a) Rokovací poriadok VZ VsAZAZ konaného dňa 02.02.2019. 
b) Program VZ VsAZ konaného dňa 02.02.2019. 
c) Voľbu členov Návrhovej komisie VZ VsAZ konaného dňa 02.02.2019: p. Vladislav 
Vovčko, Jaroslav Semko a Norbert Pecze. 
d) Voľbu členov Mandátovej komisie VZ VsAZ konaného dňa 02.02.2019: p. Marek 
Lučka, Andrej Pečeňuk a Jaroslav Kolcún. 
e) Voľbu zapisovateľa VZ VsAZ konaného dňa 02.02.2019: Stanislav Návesňák. 
f) Výročnú správu VsAZ za rok 2018 spracovanú podľa zákona č. 440/2015 Z.z. o športe 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
g) Schvaľuje Súťažný poriadok VsAZ pre rok 2019. 
h) Schvaľuje príspevok 100 € na preteky pre usporiadateľa oblastných súťaží 
i) Právo účasti delegáta na VZ SAZ za VsAZ – podľa "Tabuľky bodov za M SR 
predchádzajúceho roka" umiestni na 1. až 9. mieste + zástupca Maratónskeho klubu 
Košice. Náhradníci – AO/AK na 10. až 16. mieste. 
j) Návrh stanov VsAZ. 
k) Členský príspevok prer AO/AK VsAZ vo výške  20 €. 
 
3. Odporúčania a stanoviská: 
a) Výkonnému výboru VsAZ doriešiť termínovú listinu VsAZ pre rok 2019 . 
b) Predsedníčke VsAZ zaslať správu o hospodárení VsAZ v roku 2018 AO/AK VsAZ. 

O predloženom Návrhu uznesenia VZ VsAZ z 02.02.2019 ako o celku hlasovalo: ZA 16 



delegátov, 0 boli proti a 0 delegáti sa zdržali hlasovania. 
 
Predložený návrh Uznesenia zo zasadnutia Valného zhromaždenia 
Východoslovenského atletického zväzu konaného v Košiciach dňa 02.02.2019 
bol schválený. 
 
Záver 
Záverom VZ VsAZ poďakovala predsedníčka VsAZ p. Hanusová delegátom a hosťom za 
aktívnu účasť. 
 
 
Zapísal: p. Stanislav Návesňák     Overil: p. Vladislav Vovčko 
  



 






