
 

Západoslovenský atletický zväz, Rybníková 14, 917 01 Trnava 
 

 

Zápis z Valné zhromaždenie Západoslovenského atletického zväzu zloženého  zo zástupcov 

atletických oddielov v Západoslovenskej oblasti. 

  

13. júna /sobota/ 2020 o 10.00 hod. v Trnave 

 

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 2019 

4. Správa o hospodárení  ZsAZ za rok 2019 

5. Správa DR ZsAZ 

6. Diskusia 

7. Schválenie volebného poriadku 

8. Správa mandátovej a volebnej komisie  

9. Voľba predsedu ZsAZ  

10. Voľba VV ZsAZ 

11. Voľba DR ZsAZ 

12. Voľba delegátov na VZ SAZ 

13. Návrh súťaží v ZsAZ na rok 2020 

14. Návrh uznesenia 

15. Záver 

 

 

1. Otvorenie Valného zhromaždenia ZsAZ: predseda ZsAZ p. Illéš – privítal 

zúčastnených delegátov, uviedol dôvody neskoršieho termínu konania VZ ZsAZ a dal 

slovo p. Gubrickému, ktorý VZ ZsAZ bude viesť  

Blahoželanie jubilantom – p. Illéš odovzdal vecné ceny a dekrét jubilantom pánom  Jurajovi 

Szákovi, Zdenkovi Zalubilovi a Jánovi Šiškovi 

2. Schválenie programu a voľba komisií 

p. Mittermayer a p. Šiška uviedli informáciu o počte delegátov na VZ: pozvaní 36, 

prítomní 26. 

 

Hlasovanie rokovacieho poriadku VZ ZsAZ: jednohlasne schválený, všetci za 

Schválenie programu- jednohlasne schválený, všetci za 

voľba komisií: 

mandátová volebná: Šiška , Karperová, Kozelková: jednohlasne schválený, všetci za 

návrhová komisia: Stráňovský, Filo, Králik: jednohlasne schválený, všetci za 

 

3. Správa o činnosti ZsAZ za rok 2019 – Správu o činnosti v ZsAZ za rok 2019 

predniesol jeho predseda p. Martin Illéš. Hodnotil súťažnú, spoločenskú, finančnú 

stránku taktiež uviedol plány do budúcna. Poďakoval sa riadiacim súťaží, 

časomeračom, klubom – organizátorom, VV ZsAZ a všetkým čo sa podieľajú na 

činnosti v ZsAZ. Máme aj negatívne stránky, ktoré sa v priebehu roka vyskytujú. 

Uviedol znepokojenie, že v oblasti máme kluby ktorých preteky neorganizujú a majú 



 
k dispozícii atletický štadión a ich pretekári sa oblastných súťaží pravidelne 

zúčastňujú. Vymenoval aktuálne projekty SAZ a tiež projekty, ktoré SAZ plánuje 

rozbehnúť do budúcna. Poďakoval sa za spoluprácu p. Šiškovi, ktorý dlhodobo 

pôsobil vo vedení ZsAZ. Upozornil na dôležitosť prepojenia ZsAZ a SAZ. Spomenul 

nový softvér Atletická kancelář AK2, nákup medailí, nárast počtu štartov až na 

11.000. Hovoril, že nárast príspevku pre organizátora na dvojkolá je vo výške 1500€ + 

kluby ktoré organizujú preteky dostávajú od ZsAZ športové náčinie potrebné na 

usporiadanie súťaží. Predniesol podrobný prehľad o príjmoch a výdajoch za rok 2019 

a predstavil návrh výdajov pre rok 2020. Informácie z diania v SAZ. Poďakovanie 

klubom, rozhodcom, funkcionárom a riadiacim.   

 

4. Správa o hospodárení  ZsAZ za rok 2019- p. Gubrický uviedol kompletný finančný 

prehlaď hospodárenie v ZsAZ.  

 

5. Správa DR ZsAZ v zastúpení ju predniesol p. Králik- Zhodnotil Čerpanie financií a chod 

ZsAZ z pozície kontrolného orgánu, ktorým je dozorná rada ZsAZ. 

 

6. Diskusia 

Roučka – vyjadril súhlas k zrušeniu webovej stránky ZsAZ, otázka na projekt 10-14 rokov 

/Illéš – projekt zahŕňa podporu tejto vekovej kategórie a nadväzuje na projekt detská atletika. 

Sady pomôcok, súťaže, sústredenia, testovanie.  

Gál – vyjadril sa k rekonštrukcia štadiónov na Slovensku, hovoril o generačná výmena 

v Galante, podporil projekt podpora trénerov ale je potrebné aby sa do projektu dostalo viac 

klubov, uviedol situácia s družstvami v GA.  

Juraj Szák NZ – navrhol nerobiť viacboje u najml. žiakov, chce aby boli preteky aj v iných 

mestách, spraviť časový rozpis na celý deň nie deliť kategórie, kluby dodávať rozhodcov na 

preteky, /Illéš, Gubrický – musí byť rozdelené preteky do 1.7. –  nariadenie hlavného 

hygienika. Máme málo štadiónov  - NZ vypadli, štadión v zlom stave. Očakávaná 

rekonštrukcia.   

Kozelková – súhlas z rozdelením pretekov podľa kategórií 

Danáč – organizovanie pretekov v NR, uviedol podmienky za akých sú ochotný preteky 

organizovať.  Povedal, že možno by zorganizovali kolo 28.6. ktoré má pridelené organizátor 

zo Skalice. Čítal zápis z trénerskej rady STU Bratislava ohľadom usporiadanie MSR družstiev 

dospelých v roku 2019, že SAZ im chcel tieto MSR zobrať. Uviedol, že ich trénerská rada 

v VV klubu zašlú, ktoré preteky v ZsAZ by chceli tento rok zorganizovať.  

Zalubil – preteky robíme pre deti a nestávame si žiadne podmienky, radi spolupracujeme so 

ZsAZ.  

 

Delegáti VZ ZsAZ v priebehu zasadnutie upozornili, že delegát z ACSNR p. Šuba si 

v priebehu zasadnutie bez súhlasu vytvára audiovizuálny záznam reakcií diskutujúcich 

delegátov načo bol vyzvaný aby s tým prestal a tento záznam vymazal.  

 

7. Schválenie volebného poriadku 

 

p. Gubrický navrhol doplnok volebného poriadku: ak bude presný počet kandidátov hlasovať 

verejne nie tajná voľba 

Hlasovanie volebného poriadku za: všetci 

8. Správa mandátovej a volebnej komisie - p. Šiška uviedli informáciu o počte delegátov na 

VZ: pozvaní 36, prítomní 26. 



 
 

 

1. 9. Voľba predsedu ZsAZ: 1. Kandidát: Ma. Illéš, verejné hlasovanie : za: 23, proti: 0 

zdržal sa: 3 

 

10. Voľba VV ZsAZ: 4 kandidáti – Gubrický, Mittermayer, Stráňovský, Repčík. Iné návrhy 

nie sú. Hlasovanie verejne: za: 26 proti: 0, zdržal sa:0 

 

11. Voľba DR ZsAZ a predsedu DR ZsAZ: predseda: Giraltoš, členovia Kotala, Gál,  

Verejné hlasovanie: za:25  proti:0 zdržal sa:1 

 

12. Voľba delegátov na VZ SAZ: 16 delegátov, Hlasovanie: 25 platných lístkov 

Repčík 25, Ma Illéš 23, Mittermayer 22, Gubrický 20, Šiška 20, Szák 15, Kompas 15, Gál 14, 

Karperová 11, Kozolková 10,   

2. kolo voľby: 5 kadidátov: voľba dvoch: 1. Karperová 19, 2. Kozelková 18  

Náhradníci: Lukáš Kotala, Tomáš Zavadil, Juraj Králik, Miroslav Illéš, Juraj Svinčák, Marek 

Baláž, 

 

13. Návrh súťaží v ZsAZ na rok 2020 -  p. Mittermayer predniesli návrh súťaží v ZsAZ pre 

rok 2020 a taktiež zmeny v súťažnom poriadku ZsAZ pre rok 2020. Organizátori súhlasili 

s termínmi. Otvorená ešte ostala jesenná časť súťaží. VV ZsAZ ju dorieši v dohľadnej dobe. 

 

 

14. Návrh uznesenia :  p. Stráňovský – prečítal uznesenie – jednohlasne schválené  

Hlasovanie: za:25 proti: 0 zdržal sa: 0 

 

15. Záver poďakovania účastníkom a pozvanie na spoločný obed - p. Illéš 

 

 
 

 

    Zapísal: Ing. Miroslav Illéš                         Overil: PaedDr. Martin Illéš 

        PaedDr. Róber Mittermayer 


