
 

Západoslovenský atletický zväz, Rybníková 14, 917 01 Trnava 
 

 

Zápis z Valné zhromaždenie Západoslovenského atletického zväzu zloženého  zo zástupcov 

atletických oddielov v Západoslovenskej oblasti. 

  

28. mája /piatok/ 2021 o 16.30 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 2020 

4. Správa o hospodárení  ZsAZ za rok 2020 

5. Správa DR ZsAZ 

6. Diskusia 

7. Schválenie volebného poriadku 

8. Správa mandátovej a volebnej komisie  

9. Voľba delegátov na VZ SAZ 

10. Návrh súťaží v ZsAZ na rok 2021 

11. Návrh uznesenia 

12. 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 viedol.   

 

2. Schválenie programu a voľba komisií 

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

prítomní 23. 

 

Hlasovanie za schválenie rokovacieho poriadku VZ ZsAZ: jednohlasne schválený - všetci za 

Schválenie programu - jednomyseľne schválený - všetci za 

voľba komisií: 

mandátová  - volebná: Šiška , Karperová, Mittermayer: jednohlasne schválená - všetci za 

návrhová komisia: Stráňovský, Piaček, Králik: jednomyseľne schválená - všetci za 

 

3. Správa o činnosti ZsAZ za rok 2020 – Správu o činnosti v ZsAZ za rok 2020 

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

taktiež uviedol plány do budúcna. Spomenul málo súťaží skrz Covid opatrenia od marca 

2020 až po máj 2021. Rok 2021 bez halovej súťaže ZsAZ. Venoval sa opäť problematike 

málo štadiónov v západoslovenskej oblasti. Pýtal sa zástupcov klubov aký majú názor na 

pokračovanie sezóny 2021 a ako ďalej so súťažami a v akom formáte by sa malo 

pokračovať. Vyjadril sa, že rok 2020 boli celkom naplnené ciele čo sa týka usporiadania 

súťaží vzhľadom na Covid opatrenia. V roku 2021 je opäť problém s organizátormi. 

Oslovenie všetkých možných organizátorov - vyjadrili sa po prvom oslovení len Trenčín 

Trnava a Skalica, po druhom oslovení aj AC Stavbár Nitra. Pre rok 2020 a 2021 sa kúpili 



 
tričká Adidas pre rozhodcov, pre pretekárov tričko a ponožky s logom ZsAZ. Vďaka SAZ 

bude mať medaile v hodnote 7000€. Uviedol informáciu o príjmoch a výdajoch za rok 

2020. Boli spomenuté počty štartov posledných rokoch ako narastá záťaž na 

organizátorov Poďakoval sa riadiacim súťaží, časomeračom, klubom – organizátorom, 

VV ZsAZ a všetkým čo sa podieľajú na činnosti v ZsAZ. Uviedol viaceré informácie z 

diania v SAZ.  

 

4. Správa o hospodárení  ZsAZ za rok 2020 - p. Gubrický uviedol kompletný finančný 

prehlaď hospodárenie v ZsAZ. Prímy, výdaje, príjem zo štartovného. Uviedol, že oblastným 

zväzom okrem bežnej dotácie pomáha SAZ aj úhradou prenájmu haly na halové M ZsAZ.  

 

5. Správa DR ZsAZ predniesol ju predseda dozornej rady p. Giraltoš - Zhodnotil Čerpanie 

financií a chod ZsAZ z pozície kontrolného orgánu, ktorým je dozorná rada ZsAZ. 

 

6. Diskusia 

Diskusia bola toto valné zhromaždenie kratšia. Jedinou témou bola dorastenecká liga, kde  

výkonný výbor ZsAZ uviedol informácie o tomto projekte a pýtal sa na názor zástupcov  

klubov. 

Vyjadrenia boli pre aj proti z viacerých klubov. Delegáti VZ uviedli obavu čo bude s menšími 

kluby a ich pretekármi v dorasteneckom veku. Taktiež boli spomenuté zvýšené náklady 

spojené s účasťou na tomto projekte.    

 

7. Schválenie volebného poriadku 

Hlasovanie volebného poriadku: všetci za 

 

8. Správa mandátovej a volebnej komisie - p. Mittermayer uviedol informáciu o počte 

delegátov na VZ: pozvaní 36, prítomní 23. 

 

9. Voľba delegátov na VZ SAZ:  

1. kolo Hlasovanie:  

p. Šiška       21 hlasov 

p. Illéš Martin, p. Gubrický, p. Mittermayer  20 hlasov 

p. Repčík      19 hlasov 

p. Gál       19 hlasov 

p. Kompas      18 hlasov 

p. Králik      15 hlasov 

p. Zavadil      12 hlasov 

 

2. kolo voľby: Hlasovalo sa verejne, po zmene volebného poriadku. 

2 kandidáti:               1. p. Baláž jednohlasne zvolený za 10 kandidáta na VZ SAZ 

        2. prvý náhradník p. František Tóth 

 
Zvolenie kandidátov na VZ SAZ ktoré sa bude konať o týždeň v Banskej Bystrici. 

  

 

10. Návrh súťaží v ZsAZ na rok 2021 -  p. Mittermayer predniesol návrh súťaží v ZsAZ pre 

rok 2021.  Vyjadril sa, že súťažný poriadok je pripravený, pokračovanie formou mítingov   

od najmladšieho žiactva až po dospelých. Všetko sa bude odvíjať od situácie, ktorá na 

Slovensku bude.    



 
   

      

predbežne:  Trnava  29.5.2021 M ZsAZ st. žiaci a dorast  

   Skalica  12.6.2021 mladšie a najmladšie žiactvo míting 

   Skalica  26.6.2021 staršie žiactvo 1.kolo 

 

p. Mittermayer navrhol doriešiť návrh súťaží na jesennú sezónu.     

 

 

11. Návrh uznesenia :  Predseda návrhovej komisie p. Stráňovský – prečítal uznesenie – 

jednomyseľne schválené  

Hlasovanie: za: 23 proti: 0 zdržal sa: 0 

 

12. Záver poďakovania účastníkom za účasť aj v tomto netradičnom čase  - p. Illéš 

 

 
 

 

    Zapísal: Ing. Juraj Králik                          Overil: PaedDr. Martin Illéš 


