
ZÁPISNICA Z VALNÉHO ZHROMAŽDENIA ATLETICKÉHO ZVAZU BRATISLAVY 2020 

 

Termín:    13.2.2020 o 18:00 hodine 

Miesto:    Zasadacia miestnosť Dom Športu, Junácka 6, Bratislava 

Pozvaný delegáti + VV AZB: 26 

Prítomný delegáti a hostia:  20 (viď. Prezenčná listina + Benda Andrej člen VV AZB) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Voľba 3-členných komisií: 

VZ AZB navrhlo do mandátovej komisie: Bendu Andreja, Biciana Andreja a Poništovú Lenku. 

VZ navrhlo do návrhovej komisie: Benka Tomáša, Bendovú Naďu a Droščáka Branislava. 

2. Schválenie programu: 

VZ jednohlasne schválilo program VZ konaného dňa 13.2.2020 v Bratislave. 

3. Správa o činnosti AZB za obdobie 4/2019 – 2/2020: 

Predseda AZB predniesol správu o činnosti AZB a vyhodnotil štatistiku štartov AZB. Ocenil prácu pri 

organizácii T4 miest a výjazd AZB v Ostrave. Predseda vyzdvihol výsledky majstra Európy Jána Volka 

a jeho realizačného tímu, rovnako vyzdvihol výsledky z T4 miest a z výjazdu v UFA. Taktiež vyzdvihol 

individuálne výsledky na M-SR a umiestnenie družstiev z Bratislavy na M-SR družstiev.   

4. Správa o plnení rozpočtu za obdobie 4/2019 – 2/2020: 

V roku 2019 VV AZB hospodáril so sumou 20 062 EUR, kde najvyššie príjmy boli z rozpočtu SAZ na 

podporu oblastí, ďalej to bola podpora z magistrátu mesta Bratislava na projekt a na organizáciu T4 

miest a zostatok z roku 2018 tvoril tiež podstatný príjem v rozpočte AZB na rok 2019. 

 Celkové výdavky boli v sume 19 916,21 EUR. V podstate všetky výdavky boli spojené s organizáciou 

pretekov AZB a pretekov T4 miest na ktoré mesto BA poskytlo dotáciu. 

5. Správa revízora AZB: 

Revízor AZB Dag Bělák predniesol VZ AZB správu revízora, kde poukázal najmä na nedostatky, ktoré 

smeroval VV AZB. Ide o neuhradené platby členských príspevkov, nedodržanie termínovej listiny AZB 

2019, nedodržanie súťažného poriadku AZB a mnoho iných nedostatkov. 

Na druhej strane ocenil organizačnú činnosť na pretekoch konaných pod hlavičkou AZB, organizáciu 

T4 miest. 

 

 



6. Voľba delegátov za AZB na VZ SAZ pre rok 2020: 

VZ AZB navrhlo a jednohlasne schválilo za AZB nasledovných delegátov: Asványi Ladislav, Benda 

Andrej, Bělak Dag, Benko Tomáš, Blašková Dominika, Gregor Michal, Honner Richard, Kažimírová 

Miroslava, Lopuchovský Marcel, Pelikán Jozef. 

VZ navrhlo a jednohlasne schválilo aj náhradníkov za AZB: Kirnová Anna, Paláriková Katarína, Matanin 

Marcel. 

7. Návrh rozpočtu pre rok 2020: 

Predseda AZB predostrel VZ rozpočet na rok 2020, kde počíta s príjmami 17 645,79 EUR a výdavkami 

vo výške 16 680 EUR.  

Predseda AO TJ Slávia STU Bratislava poukázal na fakt, že v rozpočte nie sú uvedené príjmy 

z členského, ktoré je potrebné podľa Stanov AZB uhrádzať každoročne vo výške 50 EUR čo činí príjem 

rádovo 750 EUR a taktiež príjmy zo štartovného, ktoré je potrebné aby sme ako oblasť vyberali od 

pretekárov z iných oblastí štartujúcich na pretekoch organizovaných AZB.  

Taktiež predseda AZB navrhol prehodnotiť na zasadnutí komisie pre podporu oblastí systém 

prerozdeľovania fin. prostriedkov na oblastí. Reagoval v tejto veci aj podpredseda SAZ, že je nezmysel 

prideľovať fin. prostriedky na základe počtu štartov. 

8. Návrh súťaží a termínová listina AZB 2020: 

Člen VV AZB Tomáš Benko predložil VZ návrh termínovej listiny AZB na rok 2020. Navrhované boli 4 

kolá pre každú vekovú kategóriu s výnimkou najml. žiactva, pre ktoré boli pripravené 2 kolá. Súťaže 

mali prebiehať v stredy na Mladej Garde a najml. žiactvo v soboty na Lafranconi.  

Po vznesení pripomienky a návrhu preložiť preteky na iný deň ako stredu a zlúčení dorastu s ml. 

žiakmi sa tento bod odročil na rokovanie predsedov klubov. Aj napriek tomu Tomáš Benko má na 

základe námietok a návrhov upraviť termínovú listinu aby bola k dispozícií k rokovaniu predsedov 

klubov o systéme súťaží a termínovej listine 2020. 

9. Diskusia: 

V diskusii sa členovia VZ zhodli na tom, že je dôležité sa viackrát stretávať ako VV tak aj predsedovia 

klubov a riešiť priebežne rôzne otázky a vzniknuté problémy.  

Taktiež sa zhodli na potrebe preškoliť rozhodcov a vyškoliť nových rozhodcov na území Bratislavy.  

Dôležitou oblasťou, ktorá sa v AZB nerieši sú rôzne granty, do ktorých by sa AZB mohlo a malo 

zapájať, na čo však potrebuje personálnu kapacitu, ktorá sa bude tejto agende plnohodnotne 

venovať. 

10. Návrh uznesení: 

Viď. príloha. 

 



Spracoval: Ing. Tomáš Benko – člen VV AZB 

Dňa: 20.3.2020 

Schválil: Marcel Matanin Konečný – predseda AZB 

Dňa: 


