
 

Západoslovenský atletický zväz, Rybníková 14, 917 01 Trnava 
 

 

Zápis z Valné zhromaždenie Západoslovenského atletického zväzu zloženého  zo zástupcov 

atletických oddielov v Západoslovenskej oblasti. 

  

9. apríla /sobota/ 2022 o 9.30 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 2021 

4. Správa o hospodárení  ZsAZ za rok 2021 

5. Správa DR ZsAZ 

6. Diskusia 

7. Schválenie volebného poriadku 

8. Správa mandátovej a volebnej komisie  

9. Voľba predsedu ZsAZ 

10. Voľba člena VV ZsAZ (v prípade zvolenia už člena VV ZsAZ za predsedu ZsAZ) 

11. Doplnenie stanov ZsAZ o nového štatutára – predsedu ZsAZ 

12. Voľba delegátov na VZ SAZ 

13. Návrh súťaží v ZsAZ na rok 2022 

14. Návrh uznesenia 

15. Záver 

 

 

1. Otvorenie Valného zhromaždenia ZsAZ: – p. Mittermayer 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. Budinský uviedol informáciu o počte delegátov na VZ: pozvaní 36, prítomní 24 

(66,7%). 

 

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

(24 delegátov) 

Schválenie programu - jednomyseľne schválený - všetci za (24 delegátov) 

voľba komisií: 

mandátová  - volebná: Gubrický, Šiška, Budinský: jednohlasne schválená - (24 delegátov) 

návrhová komisia: Straňovský, Giraltoš, Kompas: jednomyseľne schválená - (24 delegátov) 

 

3. Správa o činnosti ZsAZ za rok 2021 – Správu o činnosti v ZsAZ za rok 2021 

prečítal za bývalého predsedu, člen VV ZsAZ Róbert Mittermayer. Hodnotil súťažnú, 

spoločenskú, finančnú stránku taktiež uviedol plány do budúcna. Spomenul málo súťaží 

kvôli Covid opatreniam. 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. V roku 2022 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 2021. 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 2021 - p. Gubrický uviedol kompletný finančný 

prehlaď hospodárenia 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 

Hosť p. Korčok, prezident SAZ -  poďakovanie oblasti, ktorá je jednou z najsilnejších, že 

pracujú svedomito a neustále napredujú. 

 

p. Jakubcová (ACNZA) – upozornila na kolízie termínovej listiny Detskej atletiky so súťažami 

družstiev najmladšieho žiactva a mladšieho žiactva. 

 

p. Straňovský (ACNZA) – poukázal na rozdeľovanie financií pre amatérských trénerov, ktorí 

nie sú profesionáli či zamestnancami. 

 

7. Schválenie volebného poriadku 

Hlasovanie volebného poriadku: všetci za (24 delegátov) 

 

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

na VZ: pozvaní 36, prítomní 24, čo predstavuje 66,7%. Valné zhromaždenie je uznášania 

schopné. 

 

9. Voľba predsedu ZsAZ 

Navrhovaný kandidát je PaedDr. Róbert Mittermayer – hlasovanie: všetci za (24 delegátov) 

10. Voľba člena VV ZsAZ (v prípade zvolenia už člena VV ZsAZ za predsedu ZsAZ) 

Navrhovanou kandidátkou je PaedDr. Simona Blanárová – hlasovanie: všetci za (24 

delegátov) 

11. Doplnenie stanov ZsAZ o nového štatutára – predsedu ZsAZ 

Zvolením nového predsedu ZsAZ je potrebná zmena stanov ZsAZ. 

12. Voľba delegátov na VZ SAZ: Zvolenie kandidátov na VZ SAZ ktoré sa bude konať 30.4. 

v Banskej Bystrici. 

 

1. kolo tajné hlasovanie:  

• Róbert Mittermayer (DUSSA) 24 hlasov 

• Vladimír Gubrický (ASKTT) 24 hlasov 

• Ján Šiška (BOJNI) 23 hlasov 

• Jozef Repčík (FUNAT) 21 hlasov 

• Jozef Gál (OLYGA) 17 hlasov 



 

• Matúš Kompas (NRSOG) 22 hlasov 

• Jozef Malík (LOKSU) 23 hlasov 

• Miriam Karperová (ASKTT) 21 hlasov 

• Simona Blanárová (SLATN) 24 hlasov 

• Tomáš Zavadil (SKJAB) 10 hlasov 

• Dávid Mazúch (NRSOG) 5 hlasov 

• Lukáš Kotala (ASKTT) 8 hlasov 

• František Tóth (DUSSA) 5 hlasov 

• Ladislav Tóth (OLYGA) 1 hlas 

• Miroslava Pálová (OLYGA) 4 hlasy 

• Peter Ševčík (SLATN ) 5 hlasov 

 

2. kolo tajné hlasovanie volieb: 2 kandidáti nespĺňajú podmienku nadpolovičnej väčšiny hlasov 

delegátov. 

Kandidáti: Lukáš Kotala (ASKTT) 18 hlasov, Tomáš Zavadil (SKJAB) 6 hlasov 

 

10 výslední zvolení delegáti ZsAZ na VZ SAZ v zložení: 

Róbert Mittermayer (DUSSA), Vladimír Gubrický (ASKTT), Simona Blanárová (SLATN), Ján 

Šiška (BOJNI), Jozef Malík (LOKSU), Matúš Kompas (NRSOG), Jozef Repčík (FUNAT), 

Miriam Karperová (ASKTT), Jozef Gál (OLYGA),  Lukáš Kotala (ASKTT). 

 

Náhradníci v poradí: 

Tomáš Zavadil (SKJAB), Dávid Mazúch (NRSOG), František Tóth (DUSSA), Peter Ševčík 

(SLATN ), Miroslava Pálová (OLYGA), Ladislav Tóth (OLYGA)   

 

 
13. Návrh súťaží v ZsAZ na rok 2022 -  p. Mittermayer predniesol návrh súťaží v ZsAZ pre 

rok 2022. Navrhovaný usporiadateľ oblastných kôl Slávia Trenčín o.z., ešte nerokoval 

s riaditeľkou školy (štatutárkou klubu), upresní neskôr či bude môcť usporiadať podujatia 

v Trenčíne. 

      

p. Mittermayer navrhol doriešiť návrh súťaží na jesennú sezónu.     

 

 

14.  Návrh uznesenia :  Člen návrhovej komisie p. Kompas – prečítal uznesenie – 

jednomyseľne schválené  

Hlasovanie: za: 24 proti: 0 zdržal sa: 0 

 

15.  Záver: p. Gubrický poďakoval účastníkom VZ ZsAZ za účasť aj v tomto netradičnom 

čase a pozval delegátov na malé občerstvenie v zákulisí. 

 

 
 

 

    Zapísal: Ing. Matúš Kompas   Overil: PaedDr. Róbert Mittermayer 


