
 
Z á p i s n i c a 

Zo zasadnutia Komisie pre podporu oblastí a klubov k rozdeleniu financií 

na oblasti pre rok 2019 

20.03.2019 v Bratislave 

 
Program: 

  

1. Návrh rozdelenia financií na rok 2019 pre jednotlivé oblasti a kritériá rozdeľovania 

 

Zúčastnení: Zoran Kollarovič, Martin Illéš, Ján Garaj, Rastislav Hrbáček, Ján Šiška, Tomáš 

Benko 

  Ospravedlnený: Miroslava Kažimírová,Henrieta Rusnáková 

 

Hostia: Silvia Hanusová predsedaVsAZ,Marcel Matanin predseda AZB  

 

Dohodnuté kritéria rozdeľovania financií na oblasti pre rok 2020:  

 

Do úvahy sa berú súťaže: 

 

Súťaže Jednotlivci: hala: paušál 500€ /aj v prípade viacerých podujatí/  

                                dráha: 300€ na kategóriu x  maximálne 4 kategórie spolu 1.200€  

Súťaže družstiev: 150€ na jedno kolo a kategóriu, (max. 4 kolá) x max.4 kategórie   

                                spolu 2.400€ /aj v prípade viac kôl v jednotlivých kategóriách/ 

Súťaže mimo dráhu:  minimálne 1 podujatie paušál 500€  /cezpolák, chôdza,...../ 

       /aj v prípade viacerých podujatí/ 

 

Počty štartov:  

- do počtu štartov sa berú len pretekári z danej oblasti: v hale, vonku aj v súťaži 

družstiev aj jednotlivcov 

- Počítať počty štartov len z výsledkov pretekov /nie pred/ + nerátať DNS, nerátať 

zahraničných.  

- do počtu štartov sa rátajú všetci pretekári z danej oblasti zo všetkých kategórií a aj 

pretekári mimo súťaž   

- do počtu štartov sa počítajú pretekári zo súťaže mimo dráhu- cezpoľný beh, chôdza, 

......  /max. 3 podujatia/ 

- vekové kategórie ktoré spadajú do započítania počtu štartov: najmladší žiaci, mladší 

žiaci, starší žiaci, dorastenci, juniori, dospelí  

- do počtu štartov sa berú štarty aj na kolách nad rámec 4kôl na ktoré sa vzťahuje paušál 

- do počtu štartov sa berú aj štafety /jedna štafeta-jeden štart/ 

 

- Pre rozdeľovanie pre rok 2020 doplniť do kritérií rozdeľovania aj počet družstiev 

v súťažiach v roku 2019: 7€ na družstvo v každom kole /družstvo minimálne 6 osôb/ 

 

Pevný príspevok na usporiadanie pre každú oblasť pri usporiadaní všetkých kôl a súťaží: 

4.600€. Na všetky oblasti paušál spolu: 18.400€ 



 
 

Zvyšnú sumu pre oblasti rozdeliť podľa počtu štartov v jednotlivých oblastiach.  

 

 

Prerozdelenie financií na oblastné zväzy na rok 2019: 

 

Na základe kritérií prerozdeľovania financií schváleného na rok 2019 bolo schválené 

prerozdelenie financií takto: 

AZB- 13 061 €/počet štartov-2681,počet družstiev na kolách-53+paušály/ 

ZsAZ- 34 552 € /počet štartov-9358,počet družstiev na kolách-252+paušály/ 

SsAZ- 30 973 € /počet štartov-8276,počet družstiev na kolách-206+paušály/ 

VsAZ- 21 411€ /počet štartov-5376,počet družstiev na kolách-87+paušály/ 

 

 

V Bratislave 20.3.2019      Mgr. Zoran Kollárovič 

 

 

 


