
STREDOSLOVENSKÝ ATLETICKÝ ZVÄZ 
Tajovského 228/13, Dubnica nad Váhom 

 
 
 

ZÁPISNICA 
ZO ZASADNUTIA Se SsAZ DŇA 12.1.2019 

 
 
Prítomní: dľa prezenčnej listiny 
 

Program: dľa pozvánky 
 

Ad 1/ Zasadnutie otvoril a viedol Mgr. Milutín Černák 
  

Ad 2/ Voľba návrhovej, mandátovej komisie 
 Katarína Martincová - predseda, Dušan Machník, Katarína Štulíková 
 

Ad 3/ Predseda SsAZ Ján Garaj predniesol správu o činnosti SsAZ od posledného 
zasadnutia Se-SsAZ. Vo svojom príspevku okrem zhodnotenia sezóny 2018 
prezentoval dohodu o rozdelení financií pre oblastné atletické zväzy. 

 

Ad 4/ O hospodárení SsAZ v roku 2019 informoval Rastislav Hrbáček. Predniesol taktiež 
čerpanie z roku 2018. 

 

Ad 5/ Sekretár SsAZ Rastislav Hrbáček predniesol správu za ospravedlneného predsedu 
DR SsAZ Alexandra Čakloša dozornej rady SsAZ, v ktorej kladne zhodnotil prácu VV 
SsAZ a uviedol, že bola vykonaná kontrola hospodárenia SsAZ v ktorej neboli zistené 
žiadne nedostatky. 

 

Ad 6/ O súťažiach SsAZ v roku 2019 informoval Ján Gigac. Boli predložené varianty súťaží 
pre jednotlivé kategórie. Pre súťaže mladšieho žiactva boli vytvorené skupiny 
disciplín z ktorých sa bude vyberať a to maximálne 3 disciplíny. Pre súťaže 
najmladšieho žiactva boli vypracované dve varianty z ktorej bola hlasovaním Se 
SsAZ zvolená varianta 2 – teda formou skupín disciplín 

 
- Pripomienky k uvedenej problematike súťaží mladšieho a najmladšieho žiactva 

predniesol v diskusii k téme Milan Laurenčík, ktorí obhajoval rozhodnutie 
a odporúčanie KM SAZ. 

- Adam Pajunk predniesol názor trénerov, ktorí trénujú túto skupinu detí, aby sa 
ponechala možnosť súťažiť pre deti podľa starého formátu súťaží 
a nedoporučuje nútiť do disciplín, ktoré deťom nevyhovujú. 

- Roman Benčík, tak isto podporil návrh, aby sa nekonali súťaže formou viacbojov 
a tým obmedzovali deti a znechucovali pretekanie. 

- Matej Tabak a Juraj Benčík tak isto podporili systém súťaží Variant 2 
 
 Se-SsAZ ďalej schválil systém súťaží pre kategóriu dorastu, staršieho a mladšieho 

žiactva. 



Na základe pripomienok požiadal o zaslanie pripomienok k termínovej listine SAZ 
a SsAZ. 

 

Ad 7/ Se-SsAZ odsúhlasil voľbu delegátov a zvolil delegátov a náhradníkov na VZ SAZ 
1. Ján Garaj    MACLC 
2. Rastislav Hrbáček  ZTSDU 
3. Adam Pajunk   SNPZH 
4. Milutín Černák   MOSTB 
5. Juraj Benčík   BCFBB 
6. Alexander Čakloš  SNPZH 
7. Katarína Štulíková  UMBBB  
8. Katarína Martincová  OLYPB 
9. Michal Škvarka   DUKBB 
10. Ján Gigac    ZTSMT 

11. Matej Tabak   BSKBB – náhradník 
12. Ján Koreň   DANZV – náhradník 

 

Ad 8/ Se-SsAZ schválil doplnenie a zmenu stanov dvojtretinovou väčšinou hlasov 
prítomných delegátov 

 

Ad 9/ Diskusia 
- Juraj Benčík vyjadril nespokojnosť s rozhodnutím VV SAZ o zrušení M-SR v hale 

a vonku pre kategóriu mladšieho žiactva a navrhol diskusiu širokého fóra 
odborníkov a nie úzku diskusiu akademikov 

- Roman Benčík žiadal informáciu o liste zaslanom prezidentovi SAZ. List nebol 
iniciatívou SsAZ a nebol schválený Se-SsAZ 

- Jaroslav Lupák informoval o špecializácii v oblasti vrhov 
- Adam Pajunk požiadal o výrobu tričiek aj pre víťazné družstvá. Žiadal informáciu 

o využívaní ŠH na ŠŠ v Banskej Bystrici 
- Rastislav Hrbáček požiadal Se-SsAZ o schválenie klubov prihlásených do SsAZ 
- Ján Garaj informoval o liste zo SAZ o nájme haly pre preteky SsAZ. Se-SsAZ 

poveruje jednať s Časomierou Krill a vlastníkom haly VV SsAZ a organizačný 
výbor. Se-SsAZ poveruje VV SsAZ rokovať o usporiadaní HM-SsAZ v roku 2020 

 

Ad 10/ p. Martincová predniesla návrh uznesenia Se SsAZ 
 

Ad 11/ Senát SsAZ schválil uznesenie  
  
 
 
 
 

Zapísané 12.1.2019 v Banskej Bystrici 
Zapísal Rastislav Hrbáček 


