
Zápis zo zasadnutia Výkonného výboru AZB (VV AZB) 
 

Termín:  06.05.2021 

Miesto:  online 

Prítomní:  Dominika Blašková, predsední ka VV AZB 

  Erika Bršelová, podpredsední ka VV AZB 

  Renáta Po anská, lenka VV AZB 

Miroslava Kažimírová, lenka VV AZB 

Dag B lák, len VV AZB 

  Michal Gregor, len VV AZB 

  Michal Blaško, len VV AZB 

  Marcel Lopuchovský, kontrolór VV AZB 

 

Na základe prezencie (prítomní všetci lenovia VV AZB) bol výkonný výbor vyhlásený za 
uznášaniaschopný. 

 

Bod . 1 Organizácia pretekov v gescii AZB  

 

1.a   Termínová listina pretekov  

VV AZB jednohlasne odsúhlasil termínovú listinu (príloha . 1 tohto zápisu). 

Úlohy:  

Predsední ka AZB zabezpe í bezodkladne zverejnenie Termínovej listiny na www.atletika.sk a zašle 
zástupcom všetkých lenov AZB. Termínová listina bude obsahova  informáciu, že vzh adom k sú asnej 
pandemickej situácii sa termíny pretekov môžu meni  a tiež že konanie pretekov v termíne uvedenom 
v Termínovej listine AZB potvrdí 7 kalendárnych dní pred konaním pretekov.  

 

1.b  Miesto konania pretekov 

VV AZB zvážil dostupné alternatívy oh adom miesta konania pretekov AZB ligy a Majstovstiev AZB a bol 
dohodnutý nasledovný postup: 

 Technické disciplíny pre všetky kategórie (liga + majstrovstvá) budú realizované vždy na 
štadióne Mladá Garda  

 Bežecké disciplíny pre ligové sú aže (najml., ml., st. žiaci a dorast) budú prebieha  na štadióne 
Mladá Garda 



 Bežecké disciplíny pre majstrovské sú aže, vzh adom k stavu tartanu v niektorých dráhach na 
štadióne Mladá garda, budú realizované pod a možností (cenových, organiza ných, asových) 
na: 

o Školský areál ZŠ Tupolevova (žiacke kategórie) 
o Šamorín (všetky kategórie) 
o Mladá garda (dorast, juniori, dospeli) 

Úlohy:  

 Predsední ka AZB bezodkladne rezervuje priestory štadióna Mladá garda v termínoch pod a 
termínovej listiny.  

 Predsední ka AZB preverí cenu prenájmu štadióna v Šamoríne (možnos  z avy z komer ného 
nájmu pre AZB). 

 lenka VV AZB Renáta Po anská preverí možnosti a cenu areálu ZŠ Tupolevova. 
 VV AZB na základe zistených informácií rozhodne o mieste konania bežeckých disciplín na 

najbližšom zasadnutí VV AZB (resp. v prípade presunu termínu vždy najneskôr 7 kalendárnych 
dní pred konaním pretekov). 

 

1.c Organiza né zabezpe enie pretekov 

VV AZB jednohlasne menoval lena VV AZB Daga B láka za zodpovednú osobu oh adom organizácie 
pretekov. 

 

Bod. . 2 Schva ovanie nového lena AZB 

Výkonný výbor jednohlasne rozhodol o schválení žiadosti športového klubu „Deti v pohybe, Šamorín“ 
za nového lena AZB. 

 

Bod. . 3 Vízia AZB 

Výkonný výbor v tomto bode rokoval o potenciálnych rozvojových aktivitách VV AZB v súvislosti 
s naplnením vízie a poslania AZB v aktuálnom „volebnom“ období. Za dôležité aspekty rozvoja VV AZB 
považuje najmä: 

 Zlepšenie zvidite nenia a publicity AZB 
 Oblas  akreditovaného vzdelávania trénerov a rozhodcov 
 Fundraising pre zabezpe enie inností a financovanie rozvojových aktivít a projektov AZB 

o zabezpe enie technického vybavenia AZB (napr.: IT resp. kamerová technika pre 
potreby výkonu inností AZB a pri organizované pretekov v gescii AZB, ...) 

o zabezpe enie športového náradia AZB 
o športová infraštruktúra v BSK 
o organizovanie pretekov nad rámec „povinných“ za ú elom propagácie AZB a atletiky v 

BSK 
o aktivity a projekty zamerané na podporu rozvoja atletiky v BSK (atletika  ako výchovný, 

vzdelávací a sociálny nástroj formovania obyvate stva, najmä detí a mládeže, atletika 
ako nástroj na vypestovanie zdravého životného štýlu, atletika ako nástroj zvyšovania 
národného povedomia a vlastenectva (vrcholová atletika resp. reprezentácia atletiky 



doma a v zahrani í), atletika ako kultivovaný prostriedok trávenia vo ného asu, 
komer ná úloha atletiky, atletika ako prevencia obezity resp. iných civiliza ných 
ochorení a chorôb...).  

VV AZB jednohlasne menoval lena VV AZB Michala Gregora za zodpovednú osobu oh adom 
zvidite nenia a publicity AZB. 

VV AZB jednohlasne menoval lena VV AZB Daga B láka za zodpovednú osobu oh adom oblasti 
akreditovaného vzdelávania trénerov a rozhodcov. 

VV AZB jednohlasne menoval lena VV AZB Michala Blaška za zodpovednú osobu oh adom možností 
fundraisingu pre zabezpe enie inností a rozvojových aktivít a projektov AZB. 

Úlohy: 

 len VV AZB Michal Gregor bezodkladne pripraví koncept zvidite nenia AZB na sociálnych 
sie ach a webe 

 Každý len VV AZB do najbližšieho zasadnutia AZB pripraví zoznam konkrétnych rozvojových 
aktivít a projektov (aspo  3 návrhy) a to bez oh adu na finan né možnosti AZB. 

 

V Bratislave, d a 07.05.2021 

Zapísal:  Michal Blaško, len VV AZB 

Schválila: Dominika Blašková, predsední ka VV AZB 

 


