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Zápisnica z videokonferencie komisie na podporu oblastí a klubov 27.5.2020. 

 
Prítomní: Kollarovič, Mittermayer, Illéš, Laurenčík, Matanin, Hrbáček  
Ospravedlnení: Gigac, Hanusová, Garaj 
                                                      
Program: 1. organizácia súťaží v oblastiach  
                  2. financovanie súťaží 
                  3. financie súťaží v OAZ v roku 2020 a financovanie oblasti 2020 – 2021    
                  4. termínová listina                             
                  5. informácia o stave štadiónov v oblastiach  
                  6. súťaže družstiev v oblastiach a MSR družstiev                  
                  7. rôzne 
 
Predseda komisie POaK p. Kollarovič úvodom privítal účastníkov video hovoru. Moderátor p. 
Illéš predostrel návrh tém, ktoré  treba v súčasnej dobe z pohľadu oblasti vyriešiť.     
 

1. Organizácia súťaží v oblastiach 
 

Predsedovia oblastí a ich zástupcovia predstavili model súťaží v oblastiach v nasledujúcom 
období.  
p. Illéš - predniesol možnosti, ktoré sú v týchto dňoch reálne. Súťaže je možné organizovať 
od 3.6. do počtu 100 osôb v rátane organizátorov.  Pri tomto počte účastníkov nie je možné 
plnohodnotne organizovať oblastné súťaže.  Potrebný povolený  počet je cca 300 osôb.  
p. Hrbáček /SsAZ/ vyslovil potrebu zvýšenia počtu osôb aspoň na 300 s ktorým ich model 
súťaží /mítingov/ v SsAZ počíta.  
p. Kollarovič /VsAZ/ predstavil formát súťaží vo VsAZ pričom by sa mal opierať o formát 
súťaží v Čechách.  
p. Matanin /AZB/ v AZB navrhuje riešiť súťaže formou mítingov. Prvé preteky až v mesiaci júl 
a to 1.7. následne 8.7. a 15.7.  
p. Illéš /ZsAZ/ navrhuje rozbehnúť klubové mítingy v spolupráci /finacovanie/ so ZsAZ. Treba 
dodať kompletné propozície schválene predsedom ŠTK v ZsAZ. Dôležité je dodržať počet 
osôb na štadióne do 100, vrátane rozhodcov. ZsAZ by financoval časomieru + príspevok na 
rozhodcov vo vopred dohodnutej výške.  
p. Mittermayer uviedol možnosti usporiadaní súťaži v oblastiach tak, že by bolo rozdelené do 
viac dní podľa skupín disciplín a podľa kategórií. Tento model je časovo náročný v porovnaní 
s klasickým modelom. Taktiež bude podmienkou, aby všetky propozície oblastných pretekov 
a mítingov  boli schválené a skontrolované predsedom oblasti alebo oblastným predsedom 
ŠTK. Výkony z dočasných /menších/ pretekov sa budú uvádzať v štatistike, ale nemôžu sa 
brať ako limity pre zaradenie do útvarov SAZ a ani ako limity pre účasť na vrcholnom 
podujatí.   
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p. Laurenčík zhodnotil informácie zo strany trénerov a pretekárov v SAZ. Je veľa atlétov, ktorí 
majú záujem pretekať a je aj veľa takých ktorí svoju prípravu na sezónu len začínajú.  
 

2.  Financie súťaží v OAZ v roku 2020 a financovanie oblasti 2020 – 2021   
  
p. Illéš financovanie súťaží je v kompetencii jednotlivých OAZ. Či budú financie na OAZ v roku 
2020 rozdelené v plnej výške bude závisieť od krátenie financií zo strany MŠVVaŠ. VV SAZ má 
záujem aby financie na oblasti išli v plnej výške tak, ako boli rozdelené na základe roka 2019. 
Samozrejme je to závislé aj od množstva súťaží, ktoré sa v roku 2020 budú v oblastiach 
konať.  
 
p. Kollarovič predostrel problematiku financovania OAZ pre ďalší rok. Kľúč rozdelenia sa 
zrejme meniť nebude ale možno do rozdelenia vstúpi ako premenná počet súťaží v roku 
2020. Svoj návrh prednesie na ďalším zasadnutí VV SAZ za prítomnosti predsedov oblastí.  
  

3.  Termínová listina 
 
p. Mittermayer predstavil termínovku SAZ 2020. Uviedol vhodný termín pre organizácie 
oblastných majstrovstiev jednotlivcov /26.-27.9./ 
p. Kollarovič poznamenal, že VsAZ chce tieto majstrovstvá robiť ešte pred MSR jednotlivcov 
a to v auguste.  
p. Matanin uviedol, že v ich oblasti ešte konkrétny termín týchto súťaží riešia, ale nebránia sa 
ani termínu 26.9.  
p. Hrbáček s termínom 26.9. nemá problém. Dôležité je vedieť presne termíny MSR a nechať 
voľný víkend na tieto majstrovstvá jednotlivcov v oblastiach.  
  

4. Informácia o stave štadiónov v oblastiach  
 

Každý zástupca oblasti uviedol štadióny kde sa môžu súťaže v rámci ich regiónu konať a kde 
organizátori prejavili záujem súťaže usporiadať.  
VsAZ: 400m Košice + menšie v Michalovce, Prešov, Bardejov 
AZB: 400m Garda + menšie na FTVŠ 
ZsAZ: 400m Trnava, Skalica, menšie v Trenčíne  
SsAZ: 400m Dubnica  + menšie Martine, ... 
p. Hrbáček informoval o rekonštrukcii štadiónu v Dubnici 
  

5.  Súťaže družstiev v oblastiach a MSR družstiev 
 

Zástupcovia oblastí budú riešiť oblastné súťaže podľa priebežného stavu. Pokiaľ by sa súťaže 
neuvoľnili pre väčší počet osôb na štadióne je možné, že súťaže družstiev v oblastiach by sa 
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ani neuskutočnili. Ostal by formát mítingov a súťaže jednotlivcov. Záujem všetkých oblastí je 
aby táto súťaž /družstiev/ aj keď možno inou formou bola v roku 2020 realizovaná.  
p. Mittermayer uviedol že termínovka SAZ počíta so súťažami družstiev dorastu a st. žiakov. 
Ak by sa reálne uskutočnili bude v kompetencií oblastí  na základe čoho vyberú postupujúce 
družstvá. Je tu aj možnosť rozšírenia finále na 12 družstiev.  
                 6.  Rôzne 
p. Illéš navrhol a zástupcovia oblastí súhlasili zorganizovať takýto video hovor  - poradu hneď 
po uvoľnení opatrení zo strany štátu pre organizáciu hromadných súťaží do počtu aspoň 300 
osôb. Predpokladá sa, že by to mohlo byť v druhej polovici mesiaca jún.  
 
 
 
    
Zapísal: M. Illéš                 Overil: Z. Kollarovič, M. Laurenčík 


