
UZNESENIE 

 Zo zasadnutia  Valného zhromaždenia  Východoslovenského atletického zväzu 

konaného 9.4.2022 v Košiciach 

 

Valné zhromaždenie VsAZ: 

1. Berie na vedomie: 

a) Správu o činnosti VsAZ za rok 2020 - 2021 

b) Správu o športovej činnosti a výsledkoch VsAZ za rok 2020 - 2021 

c) Správu o hospodárení VsAZ za rok 2021 

2. Schvaľuje: 

a) Program so schválenými zmenami VZ VsAZ konaného dňa 9.4.2022 

b) Rokovací poriadok VZ VsAZ konaného dňa 9.4.2022 

c) Volebný poriadok VZ VsAZ konaného dňa 9.4.2022 

d) Voľbu členov Návrhovej komisie VZ VsAZ konaného dňa 9.4.2022: 

• Mgr. Pavel Pankuch - predseda 

• Miloš Švec 

• Jozef Hudák 

e) Voľbu členov Mandátovo-volebnej komisie VZ VsAZ konaného dňa 9.4.2022: 

• Peter Buc - predseda 

• Daniela Falat Leϋtterová 

• Ján Dvonč 

f) Voľbu Dozornej rady v zložení 3 členov: 

• Ivan Frič 

• Michal Rusnák 

• Daniela Falat Leϋtterová 

g) Súťažný poriadok  2022 s týmito pripomienkami: 

• Pre súťaže družstiev mladšieho žiactva vymeniť dlhé disciplíny a to 600 

m pre 1. a 3. kolo, 1.500 m pre 2. a 4. kolo 

• Pre súťaže družstiev najmladšieho žiactva vymeniť dlhé disciplíny a to 

600 m 1. a 3. kolo, 1.000 m 2.a 4. kolo 

• V kategórii najmladšieho žiactva zmeniť prekážkové behy na výšku 

prekážok 68 cm, s medzerami medzi prekážkami 7,20 m 

• K pretekom družstiev dorastu pridať všetky disciplíny pre juniorov, 

juniorky, mužov a ženy ( nie mimo súťaž ) a v technických disciplínach 

6 pokusov  vzhľadom na to, že majú málo pretekov počas roka 

• Do propozícií na preteky Vrhačská tour 23.4.2022 doplniť vložené 

disciplíny pre kategórie od staršieho žiactva po dospelých 

v disciplínach: 100 m, 400 m, 800 m a skok do diaľky so začiatkom 

o 11.00 hod 



• Pri kolách pre najmladšie žiactvo vložiť 3 disciplíny jednotlivcov pre 

vekovú kategóriu 2013 a mladšie a to: 60 m z polovysokého štartu, 

skok do diaľky z miesta a hod wortexom 

 

h) Delegátov za VsAZ na VZ SAZ 30.4.2022 v Banskej Bystrici: 

1. AK Slávia TU Košice – Miloš Švec 

2. 1. Atletický klub Humenné – Mgr Lucia Lučková 

3. Akademik TU Košice – Ing. Silvia Hanusová 

4. MŠK Vranov nad Topľou – Jaroslav Kolcun 

5. BK Steel Košice – Peter Buc 

6. Atletika Košice o.z. – Dana Velďáková 

7. Atletický legionársky klub Moldava n/B – Mgr. Diana Pecze 

8. ŠŠK Junior Prešov – Mgr. Radosla Maľcovský 

9. ŠŠK J.A. Komenského Bardejov – Mgr. Zoran Kollárovič 

10. MK Košice – Ján Dvonč 

 

3. Ukladá: 

1) Všetkým členom VsAZ  nahlásiť družstvá do majstrovských súťaží VsAZ e-

mailom  predsedníčke  VsAZ  p. Ing. Silvii Hanusovej.Termín: do 30.4.2022 

2) Predsedníčke VsAZ uzatvoriť zmluvu s firmou Sportika Group s.r.o., ktorá za 

propagáciu a reklamu poskytne vecné ceny vo forme poukážok, ktoré sa 

použijú pre prvé tri družstvá v každej kategórii na rok 2022 

3) Predsedníčke VsAZ zistiť u prevádzkovateľa krytej atletickej haly pri ZŠ na L. 

Novomeského možnosti využitia na tréningy počas zimného obdobia pre 

všetkých členov VsAZ nielen pre klub Atletika Košice o.z. 

4) Predsedníčke VsAZ pripraviť podklady pre TU Košice na požiadavky na 

výstavbu tréningového tartanového tunela na rozcvičovacej rovinke na štadióne TU 

Košice, ktorý by sa využíval na tréningy v zimnom období  

 

 

 Košiciach,  9. apríla 2022    spracoval : Mgr. Pavel Pankuch v.r. 

       Predseda návrhovej komisie 

 

 

 

 

 


