ZÁPISNICA
V Púchove dňa 24.8.2013 (sobota) sa uskutočnilo tretie zasadnutie KM, konalo sa v priestoroch
Sports & Training, s.r.o.
Program:
1. Otvorenie zasadnutia KM
2. Sezóna 2014 – termínovka pretekov
3. Systém súťaží v roku 2014
4. Vyhodnotenie vrcholných pretekov – MS17, MEJ, EYOF, ...
5. Financovanie mládeže 2013/14
6. Odmeňovanie trénerov mládeže za rok 2013
7. Koncepcia mládež 2014
8. Rozsah pretekania- návrhy na zmeny pre ŠTK
9. Vyhodnotenie čerpania finančných prostriedkov CTM, ZCPTM, a ÚTM – 2013
10. Požiadavky KM na SAZ – zasadnutia, testovanie, semináre, nákup materiálu
11. Výcvikové tábory – sústredenia repre mládeže – jeseň 2013
12. Návrhy na zmeny financovania a zaraďovania pretekárov do CTM, ZCPTM a ÚTM 2014
13. Rôzne
Prítomní: pp. M.Illéš, M.Laurenčík, V.Bezdíček, R.Mittermayer, Š.Bielik, J.Gigac, V.Handl,
R. Benčík.
Ospravedlnení: L.Opatovská, M.Lúčka, E.Revayová, Z.Kollarovič
Bod č.1)
Prítomných členov komisie privítal predseda komisie Martin Illéš, informoval o programe
rokovania.
Bod č.2)
S plánovanými termínmi pretekov rok 2014 vystúpil p.Mittermayer. KM odsúhlasila návrh
termínu M SR žiakov jednotlivcov na jún 2014. Viacboje všetkých kategórií na prvú polovicu
septembra- 13.-14.9.2014, nie na október 2014. K halovým M SR juniorov pridať MSR veteránov –
1.3.2014. K MSR mužov a žien pridať aj dorastencov – 22.-23.3.2014. MSR v chôdzi – Dudince dať
na 7.6.2014. Medzištátne stretnutie juniorov zapracovať do termínovky podľa dohody so susednými
štátmi /5.7.2014/ .MSR mladšieho žiactva organizovať 28.9.2014 samostatne , ale s obmedzením štartu
/návrh vypracuje ŠTK v spolupráci s Ing. Gigacom/
Bod č.3)
Namiesto GPS organizovať Atletickú ligu- 4 kolá plus finále – ako MSR družstiev. Príspevok SAZ-u
pre usporiadateľa, finančné ceny pre prvých troch 70,- / 50,- / 30,- eur.
Pre rok 2014 zorganizovať systém preteky pre najmladších žiakov /4- 10 roční/ - Atletické škôlky
v rámci celého Slovenska. Stretnutia v jednotlivých regiónoch. K tomu SAZ vyčleniť prostriedky na
nákup drobných cien, sladkostí, medaile a diplomy. Centrálny nákup z prostriedkov rozpočtu
mládeže. Prípadne cez sponzora. Samotná organizácia - doprava, rozhodcovia, prenájmy na náklady
organizátorov.
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Ako prvý začal hodnotenie p.Bezdíček – ME U23 Tampere malo účastníkov zo SR len 6
pretekárov. Ostatní zranení alebo nízka športová výkonnosť. Plusom bolo, že bolo viac osobných
trénerov ako v minulosti. Šeftréner mládeže do 23 rokov p.Bezdíček podrobne rozobral jednotlivých
účastníkov ME19. Vyzdvihol pretekára T.Veselku ,L.Mokrášovú a Privalinca- boli podľa neho veľmi
dobre pripravení. U ostatných bol pokles výkonnosti, niektorí pretekári, ktorí boli prvý krát na takomto
vrcholnom podujatí sa ukázali ako zatiaľ nie dostatočne psychicky odolní. Zvlášť vyzdvihol Tomáša
Veselku ako talent, ktorý je potrebné podporiť a zabezpečiť potrebné podmienky pre ďalšie
napredovanie.
EYOF Utrecht -vyhodnotil M.Illéš. Najlepšie umiestnenie Michaela Pešková výborné 2.miesto,
Nesklamali aj další /Ženčár, niekoľko osobných rekordov/
MS 17 ročných Doneck/vyhodnotil M.Laurenčík/, nominovalo sa 16 pretekárov, výprava mala
celkovo 25 členov. Opäť jednotlivé vyhodnotenie pretekárov, ich perspektívnosť a budúcnosť.
Doporučil zmenu nastavenia limitov na vrcholné podujatia. Vyzdvihol všetkých čo si spravili osobné
rekordy, alebo sa k nim aspoň priblížili. Poukázal na pokles výkonnosti M.Slezáka. Odporučil zamerať
sa do budúcnosti aj na štafety. Je reálna možnosť presadenia sa v vrcholných podujatiach. K nácviku
odovzdávok navrhuje organizovať krátke sústredenie v priebehu prípravy na podujatie.
Rieti MEJ – Mittermayer – Zlá organizácia zo strany usporiadateľa. Výborný kolektív našich
pretekárov. Poukázal na niektoré nedostatky. U niektorých zle načasovanie formy.
K tomuto bodu bolo dosť príspevkov, napr. tréner Handl nie je za sprísňovanie limitov hlavne
u mladších umožniť účasť na vrcholných podujatiach čo najväčšiemu počtu pretekárov.
Boli návrhy za viac financií pre trénerov a nie všetko športovcom a najmä mladým, nie vždy to je
efektívne.
Mnoho trénerov netrénuje to čo im odporúčajú po krvných odberoch, funkčných testoch repre-tréneri,
nevieme posúdiť čo a koľko odtrénovali, pretekári si nevedú tréningové denníky. Sekčný tréneri potom
nemajú ako kontrolovať pretekárov zaradených v útvaroch.
Chýbajú odborné informácie – viac workschopov pre jednotlivé sekcie, nutnosť využívanie napr.
fotobuniek pre celú sekciu nielen tými čo sú v mieste kde trénuje sekčný tréner.
Informácie na internetovej stránke SAZ-u sú zverejňované oneskorene.
KM prerokovala a navrhuje navýšenie všetkým účastníkom vrcholových zahraničných podujatí
konaných v roku 2013 vo výške 200,- eur, s tým že tieto budú vyplatené ako financie naviac na
prípravu v roku 2014.
Bod č.5)
Ten, kto bude novozaradený v roku 2014 za výkon v roku 2014 môže čerpať len 50%
z finančnej čiastky, ktorá prislúcha podľa tabuliek.
Čo sa týka Športových tried a Prípraviek CTM môžu čerpať finančné prostriedky podľa počtu
získaných bodov na činnosť aj na trénerov, alebo môžu na trénerov čerpať osobitne , ale až v novembri
na Dohodu o pracovnej činnosti vyplatenú za jeden mesiac, po predložení Vyhodnotenia svojej
činnosti v útvare kde v roku 2013 pracoval ( koľko hodín mesačne trénovali, koľko mal na starosti detí
v skupine, klady, nedostatky, návrh na zlepšenie do budúcnosti). Za toto Vyhodnotenie dostane
jednorázovú odmenu. Pre ďalší rok – 2014 bude aktualizovaná-prepracovaná smernica o zabezpečení
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športovej prípravy.v CTM a ZCPTM a to tak, aby sa nemuseli uzatvárať osobitne jednotlivé zmluvy
s každým športovcom. V smernici sa uvedú podmienky pre zaradenie a vyradzovanie pretekárov ,
výška príspevku pre jednotlivé skupiny športovcov, ako aj podmienky čerpania a vyúčtovania týchto
príspevkov. Návrh vypracuje M.Laurenčík + M.Illéš
Bod č.6)
Predseda komisie mládeže M.Illéš predložil návrh na odmeny trénerom ÚTM za výsledky,
ktoré dosiahli ich pretekári v roku 2013 na vrcholných medzinárodných podujatiach. Komisia po
diskusii a pripomienkach tento návrh schválila a je prílohou tejto zápisnice. Z navrhovaných odmien
dostanú tréneri zamestnaní v športových gymnáziách a v dukle len 50%, a tréneri ktorých pretekári
nesplnili limit ZCPTM a CTM pre tento rok dostanú 80%.
Bod č.7)
Koncepcia rozvoja mládeže na rok 2014, predložil šeftréner mládeže do 17 rokov
p.M.Laurenčík. Objasnil jej základné smery a zmeny, a tento návrh je prílohou tejto zápisnice.
Bod č.8
Rozsah pretekania navrhuje p.Laurenčík zmeniť pre kategóriu žiakov v disciplíne 200m
prekážky, túto navrhuje zmeniť na 300m prekážky s medzerou ako na 400m prek-35m, a nábeh 50m
po štarte ( ako v ČR aj Maďarsku,...)
Bod č.9
Vyhodnotenie ŠT a PCTM urobil p.Bielik. Upozornil na zatiaľ pomerne nízke čerpanie
finančných prostriedkov určených na činnosť športových tried a prípraviek CTM. Kluby kde majú
tréneri živnosť nie je problém fakturovať za trénera a SAZ uhradí faktúru, tam kde budú tréneri na
Dohodu o pracovnej činnosti, táto bude len na jeden mesiac –november 2013 ( nepravidelná
jednorazová činnosť). K tomu musí príslušný tréner dodať osobné údaje na SAZ tu mu napíšeme
Dohodu na jeden mesiac so sumou ktorú má v tabuľke jeho ÚTM na trénera, tréner ju podpíše a doručí
na SAZ. Keď dostane SAZ podpísanú Dohodu a k tomu trénerove Vyhodnotenie celoročnej práce.
Stačí stručne uviesť koľko hodín týždenne alebo mesačne trénovali, aké objemy - nabehané km, počty
odrazov, tony s posilky, počet hodín regenerácie, počet pretekov, najlepšie výsledky-na jednu stranu.
Potom mu pošleme na účet uvedený v Dohode príslušnú sumu ale zníženú o novozavedené odvody, t.j.
cca 30%. Preto sme navrhli klubom, že tréneri si svoju odmenu môžu dať do činnosti, niečo si kúpiť
,napr. športové odevy, športový materiál,.... bločky vyúčtovať ako činnosť.
Bod č.10
Požiadavky na semináre, zasadnutia, testovanie, boli podľa členov KM v roku 2013
zabezpečované podľa požiadaviek členov komisie. Niektorí členovia navrhujú aj zahraničných
lektorov, ďalej už spomínané tréningové denníky, aktuálnejšie informácie včas zverejňovať na
internetovú stránku SAZ-u. Členovia KM žiadajú zakúpenie stopiek pre všetkých repre trénerov
mládeže + trénerov pretekárov ZCPTM príp. CTM, ešte v roku 2013.
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Výcvikové tábory – sústredenia jeseň 2013, boli schválené po jednotlivých sekciách, s tým, že
objednávky na pobyt (ubytovanie, strava, regenerácia, prenájom športovísk) musia tréneri sekcií
predložiť včas na SAZ. Nie až po skončení akcie, nakoľko spätné vystavovanie objednávok, ktoré sú
zverejňované , nie je možné.
Komisia prejednala a schválila možnosť účasti na týchto sústredeniach aj niektorým osobných
trénerov, aby ich pobyt bol hradený z prostriedkov na mládež. Ak sa niektorý pretekár tohto
centrálneho repre sústredenia nezúčastní, finančné prostriedky ktoré má v svojej dotácii na to
vyhradené , mu prepadnú.
Bod č.12
Boli prejednané návrhy na zmeny fungovania a zaraďovania pretekárov do CTM a ZCPTM.
Do ZCPTM na rok 2014 sa navrhuje zrušiť podporu pre skupinu 14-15 ročných pretekárov. Pretekári
15 roční a mladší budú môcť byť zaradení iba v CTM. Po splnení limitu. Ďalej zmeniť príspevok pre
skupinu CTM 16 – 17 ročných na 200eur bez povinnosti účasti na spoločnom sústredení. Zmeniť aj
financie pre skupinu CTM 18-19 ročných, a to na 300eur taktiež bez povinnosti účasti na spoločnom
sústredení. Ďalej KM navrhuje upraviť finančné príspevky na športovú prípravu pre ZCPTM /oproti
minulému roku znížiť podporu mladších vekových kategórií/ viď príloha. Pričom spoločné repre
sústredenie pre ZCPTM po sekciách by bolo povinné. S celkovej čiastky by mal pretekár garantované,
že dostane 50% do júna 2014.
KM prejednala a navrhuje navýšenie všetkým účastníkom vrcholových zahraničných podujatí
konaných v roku 2013 vo výške 200,- eur, s tým že tieto budú vyplatené ako financie na prípravu
v roku 2014 – navýšenie základu.
K bodu č.13)
V rôznom sa prejednával návrh na vytvorenie nového útvaru pre najtalentovanejších
mládežníkov, tzv. TOP TÍM. Do tohto TT by mali byť zaradení za výsledky v roku 2013 pretekári:
1. VESELKA Tomáš
2. MOKRÁŠOVÁ Lucia
3. KRŠÁKOVÁ Lenka /prechod do dospel./
4. ÚRADNÍK Miroslav
5. PEŠKOVÁ Michaela
Ďalej KM navrhuje, aby bolo viac podporená nielen užší-top tím , ale aj perspektívny mladí pretekári
s určitou výkonnostnou podmienkou nasledovne:
6. Hladíková Klaudia
7. Baňovičová Monika
8. Morvay Michal
9. Karaffová Zuzana
10. Záhradníčková Viktória
11. Slezák Maximilián
12. Talán Matúš
13. Šefranek Marek
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a športovej výkonnosti od 500,-eur do 800,UZNESENIA KM zo dňa 24.8.213:
KM mládeže schvaľuje vrátenie finančnej čiastky vo výške 1000,-eur Zuzane Karaffovej , ktoré
táto pretekárka hradila zo svojich prostriedkov na účet SAZ ako účastnícky poplatok na MS-17r.
Doneck. Nakoľko menovaná na týchto majstrovstvách splnila podmienku SAZ a to umiestnenie do
16.miesta, celá čiastka sa prevedie späť na jej účet, s ktorého hradila horeuvedený poplatok a tieto
náklady bude znášať SAZ.
KM mládeže schvaľuje vrátenie finančnej čiastky vo výške 500,- eur Daniele Ledeckej, keďže
táto pretekárka hradila zo svojich prostriedkov na účet SAZ 1000,- ako účastnícky poplatok na M-17r.
Doneck. Nakoľko menovaná na týchto majstrovstvách splnila limit B a tým splnila podmienku SAZ
vrátenie 50% už uhradenej čiastky, späť na jej účet, z ktorého hradila horeuvedený poplatok, a tieto
náklady bude znášať SAZ.
KM schválila, že limity pre zaradenie do ÚTM na rok 2014 – ich plnenie je stanovené do
5.10.2013.
KM schválila a navrhuje aby pretekári zaradení do ZCPTM ( bez CTM) mali uhradené
cestovné náklady vo výške hromadného dopravného prostriedku – autobusom alebo vlakom, a to cca 2
- 4 x za halovú sezónu.
KM navrhuje zabezpečenie tréningových denníkov cez M.Pupiša , prípadne cez Český atletický
svaz. Zodp.: p.Bielik
KM navrhuje odmeny pre trénerov za výsledky v roku 2013( viď príloha k zápisnici)
KM navrhuje úhradu pobytových nákladov na kondičnom tréningovom sústredení CTM
a ZCPTM organizovanom po jednotlivých sekciách, ústredným trénerom aj osobným trénerom týchto
pretekárov, a to z prostriedkov určených na mládež na rok 2013.
- KM navrhuje nákup stopiek trénerom ŠT, PCTM a ZCPTM, reprezentačným a sekčným
trénerom z prostriedkov mládeže pre rok 2013.
Komisia mládeže ukladá:
1. Dopracovať a predložiť VV SAZ novelizovanú smernicu rozvoja talentovanej mládeže na roky
2014 – 2016 .
Termín : november 2013
Zodpovední: Laurenčík, Illéš
2. Vypracovať a predložiť na VV SAZ plán obsadenia haly Elán pre mládežníckych
reprezentantov na halovú sezónu 2013 -14.
Termín: 5.9.2013
Z.: Bezdíček
3. Vypracovať a predložiť na VV SAZ a následne výberové konanie potrebu nákupu športového
materiálu pre ÚTM a repre mládež zaradenú do CTM a ZCPTM
Termín: 5.9.2013
Z.: Bielik
.
26.8.2013
Zapísal: Š.Bielik

overil: M.Illéš

