Zápisnica z 1. zasadnutie komisie mládeže SAZ
dňa 8. 12. 2012 Banskej Bystrici

Program :
1. Otvorenie zasadnutie KM
2. Halová sezóna 2013 - termínovka
3. Letná sezóna – Vrcholné podujatia – limity, kandidáti, termín nominácie, termíny
4. Informácie zo SAZ - Reprezentačné celky, stav reprezentantov
5. Rozsah pretekania – návrhy na zmeny pre ŠTK......../Mittermayer/
6. Vyhodnotenie CTM, ZCPM, COP, ÚTM .............. /Illéš, Bielik/
7. Návrh zoznamov ZCPM, CTM, ÚTM, návrh na zmeny fungovanie,/Laurenčík, Bielik/
8. Rozdelenie kompetencií a úloh v KM SAZ /Illéš/
9. Požiadavky KM na SAZ -zasadnutia, konferencia, testovanie, semináre
10. Výcvikové tábory - vyhodnotenie 2012 návrh 2013
11. rôzne

Prítomní: Illéš, Révayová, Bielik, Mittermayer, Gigac, Kollarovič, Opatovská, Laurenčík,
Benčík, Hrbáček, Pupiš Ospravedl.: Handl
1. Predseda komisie Martin Illéš otvoril a privítal prítomných na zasadnutí KM, oznámil,
že KM by mala sedieť dva krát do roka, pri MSR mládežníckych kategórii a pri
nomináciách na MS,ME,EYOF
2. Halová sezóna 2013
• p. Mitteraymer oboznámil KM s prípravou halovej sezóny 2013. Prítomní
vyjadrili súhlas s doplnením do kalendáru halovej sezóny 2013 samostatné
MSR juniorov, je dobré že každá kategória má vlastné MSR v hale.
• P. Gigac dal návrh, aby sa viacboj žien konal v nedeľu.
• P. Laurenčík navrhol Majstrovstvá ml. žiactva (60m, diaľka, guľa, 600m) do
halovej sezóny 2014. Navrhol odmeňovať majstrov SR vecnými cenami –
tričko s logom SAZ,
3. Letná sezóna
• P. Illéš podotkol, že sezóna 2013 má veľa majstrovských podujatí (MS, ME,
EYOF), čo bude pre SAZ finančne náročne a bude to náročné aj pre KM
• Limity – doplniť, že sa môžu plniť aj na oblastných pretekoch, ak sú
v termínovej listina a tak isto aj v zahraničí. Na MSR juniorov a junioriek
zaradiť aj dorastenecké náčinie, kvôli plneniu limitou – rieši Laurenčík, do
propozícií - Mittermayer
• Termíny MSR – zmena MSR dorastencov a dorasteniek na 15. – 16.6.2013,
z dôvodu kolízie s ME družstiev. Presun MSR žiakov žiačok na termín 22. .23.6.2013. KM navrhuje usporiadať MSR ml. žiactva – termín 29.9.2013.
• Požiadavka na SAŠŠ preložiť MSR SAŠŠ ZŠ na 13.6.2013 a MSR SAŠŠ SŠ
na 20.6.2013 – vybavuje Illéš
• Nominácia na medzištátne stretnutie – majster SR a najlepší v tabuľkách SAZ
– termín do 15.9.2012. Nominačné listy pre žiakov by mali obsahovať
uvoľnenie zo školy a vyjadrenie rodiča – informatívny súhlas.
4. Predseda KM informoval o nových zmenách v SAZ
5. Rozsah pretekanie

• P. Mittermayer informoval o problematike rozsahu pretekania (400m – ml.
žiaci, 400m prek. st. žiaci, žiačky, 2000m, 3000m – ml. žiaci)
• P. Hrbáček navrhuje odobrať umiestnenie ale ponechať výkony st. žiačkam,
ktoré súťažili na MSR dorasteniek 400m. prek.
• P. Gigac- tento problém (400m prek.) bol riešení na ŠTK, kde sa ponechali aj
výkony aj umiestenia pretekárok
• KM vyjadruje nesúhlas s riešením ŠTK pri riešení tejto problematiky
• KM navrhuje schváliť 400m prek. pre st. žiakov a žiačky ako doplnkovú
disciplínu
• KM navrhuje povoliť disciplíny aj mimo rozsahu pretekania na náborových
pretekoch
6. Vyhodnotenie COP
• P. Hrbáček – dostatok peňazí na COP, problémy pri vyúčtovaní financií na
žiakov zaradených do COP. Navrhuje zmenu prerozdelenia financií na kluby
pod ktorými sú COPky.
• P. Révayová – pri prerozdelení financií je dohoda s trénermi na
prefinancovanie ubytovania, stravy, mat. zabezpečenia pre žiakov zaradených
do COP
• P. Benčík – vyúčtovanie COP je v poriadku. Treba si rozdeliť financie na celú
sezónu, neminúť financie nárazovo.
• P. Illéš – bolo treba vyúčtovať veľa peňazí na krátke obdobie. Bolo treba
prerozdeliť financie aj na kluby – materiálno technické zabezpečenie
(prekážky, náčinie,...)
• P. Bielik Vyhodnotenie ÚTM – Bielik – čerpané, niektoré ÚTM nezískali viac
ako 100b, čo bolo min. kritérium na finančné ohodnotenie. Vyhodnotenie
ZCPM , CTM – Bielik – slabé čerpanie financií, málo informácií na stránke
SAZ – (dopĺňanie údajov Laurenčík, Bezdíček, Illéš)
7. Návrh zoznamov
KM navrhuje pritvrdiť limity na zaraďovanie do CTM, ZCPM
8. Rozdelenie kompetencií
15. – 17. roční – zodpovedný Laurenčík
19. – 23. roční – zodpovedný Bezdíček
Územné členenie: (spolupráca so šéftrénermi)
AZB – chlapci – Révayová, dievčatá – Handl
ZsAZ – chlapci – Illéš, dievčatá – Mittermayer
SsAZ – chlapci – Opatovská, dievčatá – Gigac
VsAZ – chlapci, dievčatá – Kollarovič
Chôdza SR – Benčík
9. Semináre
Predseda TMK SAZ p. Martin Pupiš predniesol svoju predstavu spolupráce s KM
SAZ. Dal do pozornosti termín 10.3. kedy by sa mal konať seminár mládeže pre
trénerov a funkcionárov SAZ. Taktiež informoval o plánoch TMK SAZ (časopis
atletika, metodické listy, ....)
10. Výcvikové tábory
• p. Illéš – jesenné sústredenie v roku 2012 nebolo v poriadku, navrhuje lacnejšiu
variantu – rozdeliť atlétov podľa sekcií. Každá sekcia do iného zariadenia
alebo v inom termíne.
• P. Hrbáček – navrhuje zadefinovať povinnosti sekčných trénerov, nakoľko ich
činnosť nie je postačujúca – výstupy, spätná väzba, tréningové denníky

11. Rôzne
• Zadefinovať limity výchovného pre oštep 500g (z. Laurenčík)
• Cezpoľný beh – požiadavka na vyjadrenie ohľadne termínu na MSR v
cezpoľnom behu (z. TMK SAZ)
• KM navrhuje odmeniť trénerom a pretekárov, ktorí prekonali v roku 2012
slovenský rekord
• Hosťovanie v karajských súťažiach – zachovanie v pôvodnom stave – 4 - 2
• Pre ŠTK – prispôsobiť hosťovanie v kategórií dospelých – len dvaja na
hosťovanie
• KM navrhuje na medzištátne stretnutie dorastencov zaradiť chôdzu na rok
2014 – zodpovedná Kirnová
• KM navrhuje, aby prví dvaja dorastenci a dorastenky v chôdzi absolvovali na
náklady SAZu chodecké preteky v Poděbradoch
• KM navrhuje prepracovať smernice ÚTM a dáva za úlohu členom KM, aby
pripomienkovali smernice – termín do 12.12.2012
• KM navrhuje, aby sa zverejňovali na stránke SAZ informácie ohľadne čerpania
financií
• KM ukladá pretekárom a ich trénerom zaradených v útvaroch viesť tréningové
denníky
• KM žiada VV SAZ zverejňovanie zápisov z VV na stránke SAZ
12. Predseda KM SAZ Martin Illéš poďakoval prítomným za účasť.

V Šali dňa 9.12.2012
Zapísal: PaedDr. Róbert Mittermayer
Overil: PaedDr. Martin Illéš

Závery predkladané na VV SAZ a komisiám SAZ:
1. pri všetkých MSR mládežníckych kategórií oceňovať Majstrov SR tričkom s logom
SAZu a prípadne vecnou cenou podľa možností SAZ. /VV SAZ/
2. Doplniť do koncepcie SAZ plnenie limitov na MS17 a EYOF je možné aj na
oblastných pretekoch (ak sú v kalendári oblastných súťaží) a pretekoch v zahraničí pre
danú vekovú kategórii (ligová súťaž – družstvá dorastu a juniorov) /TMK/
3. Termíny MSR – zmena MSR dorastencov a dorasteniek na 15. – 16.6.2013 z dôvodu
kolízie s ME družstiev. Presun MSR žiakov a žiačok z jesene na termín 22. .23.6.2013. /VV SAZ/
4. KM navrhuje usporiadať MSR ml. žiactva – termín 29.9.2013. /VV SAZ/
5. halový viacboj na MSR žien dať na Nedeľu /VV SAZ, usporiadateľ, ŠTK/
6. V halovej sezóne 2014 zaradiť MSR ml. žiactva – viacboj /ŠTK, EK/
7. KM navrhuje schváliť 400m prek. pre st. žiakov a žiačky ako doplnkovú disciplínu
/TMK, VV SAZ/
8. Zvážiť bodovanie ÚTM či ponechať hranicu 100 bodov ako minimálne kritérium
zisku financií /KM priebežne, EK/
9. KM navrhuje pritvrdiť limity na zaraďovanie do CTM, ZCPM od roku 2013 /TMK/

10. KM navrhuje odmeniť pretekárov a ich trénerov, ktorí prekonali v roku 2012
slovenský rekord /EK, VV SAZ/
11. prispôsobiť hosťovanie v kategórií dospelých – len dvaja na hosťovanie /ŠTK/
12. KM navrhuje na medzištátne stretnutie dorastencov zaradiť chôdzu na rok 2014 /z.
Kirnová/
13. KM navrhuje, aby prví dvaja dorastenci a dorastenky v chôdzi absolvovali na náklady
(mimo cestovného) SAZu chodecké preteky v Poděbradoch (dôvod: ich discipl. nieje
na medzištátnom stretnutí žiakov a dorastu – kompenzácia)

