
Z Á P I S N I C A 

Zo  zasadnutia komisie mládeže SAZ, ktoré sa uskutočnlo dňa 15. 2. 2014 /sobota/  

v Bratislave po skončení MSR juniorov  v zasadačke haly Elán. 

 

 

Program : 

 

1. Otvorenie zasadnutie KM 

 

2. Sezóna  2014 – termínovka /predseda ŠTK/ 

 

3. Systém súťaží 2014, zmeny v rozsahu pretekania /predseda ŠTK/ 

 

4. Plán vrcholné podujatia 2014 – MS19, EYOT, YOG,  MeS – J,D,Ž /Illéš, Laurenčík/ 

 

5. Financovanie mládež SAZ 2014 – ÚTM, ZPM /Illéš, Laurenčík/ 

 

6. Odmeňovanie trénerov 2014 /Illéš/ 

 

7. Koncepcie mládež 2014  - limity ZPM / Laurenčík, Illéš/ 

 

8. ZPM – fungovanie v roku 2014 /Bezdíček/ 

 

9. Vyhodnotenie CTM, ZCPM, ÚTM za rok 2013 /Bielik, Illéš/ 

 

10. Atletické prípravky, atletika pre deti /Švachová/ 

 

11. Konferencie mládež SAZ 2014 /Švachová/ 

 

12. Kritéria hodnotenia ÚTM pre rok 2014 /Bielik, Laurenčík/ 

 

13. Požiadavky KM na SAZ  -zasadnutia, konferencia, testovanie, semináre, nákup materiálu 

 

14. Výcvikové tábory  -sústredenia jeseň 2013 - vyhodnotenie a návrh pre rok 2014 

 

15. rôzne 

 

Prítomní: pp. M.Illéš, M.Laurenčík, R.Mittermayer, J.Gigac, V.Handl,  L.Opatovská, S. Švachová, 

M.Lúčka, E.Revayová, Z.Kollarovič – členovia KM 

 

Pozvaní: pp. Pavol Swiec - generálny sekretár SAZ,  Martin Pupiš – reprezentačný tréner SAZ 

 

Ospravedlnení: pp.R. Benčík, Š.Bielik, V.Bezdíček 

 



Bod č.1) 

 Prítomných členov komisie privítal predseda komisie Martin Illéš, informoval o programe 

rokovania. Pripomenul, že rokovania KM SAZ sa uskutočňujú 2x ročne podľa pôvodnej dohody 

členov KM SAZ. 

 

Bod č.2) 

 S termínmi jednotlivých podujatí pre sezónu 2014  oboznámil prítomných predseda ŠTK 

R.Mittermayer.  V roku 2014 sa budú konať MSR i v kategórií mladšieho žiactva a to v termíne 21. 

júna 2014. pp Kollarovič a Handl vyjadrili nesúhlas so  septembrovým termínom konania MSR 

staršieho žiactva. Pre rok 2015 trvajú na letnom -  júnovom termíne konania sa žiackych majstrovstiev 

SR. 

 

Bod č.3) 

  So zmenami v rozsahu pre sezónu 2014  oboznámil prítomných predseda ŠTK R.Mittermayer. 

Pre rok 2014 sa majstrovskou disciplínou stal v kategórií starších žiačok a starších žiakov beh na 300m 

prekážok. Medzi doplnkové disciplíny v kategórií mladšieho žiactva bol zaradený beh na 2000m jednu 

míľu. Majstrovskou disciplínou pre  rok 2014 je v kategórií dorastencov 8 - boj. R. Mittermayer 

upozornil na fakt, že pretekári a pretekárky v kategóriách mladšieho žiactva nemôžu v jeden deň štartovať 

v dvoch disciplínach dlhších ako 300 m. Pretekári a pretekárky v kategóriách mladšieho žiactva, staršieho 

žiactva, dorastencov a juniorov môžu v jeden deň štartovať maximálne v troch disciplínach. 

Bola prednesená požiadavka na znovuzavedenie dlhších behov v kategórií mladšieho a staršieho žiactva.  Túto 

problematiku je potrebné prebrať v súčinnosti so sekciou behov a požiadavku predložiť na ŠTK. 

 

Bod č.4) 

     S plánom na vrcholné podujatia prítomných oboznámil p. Illéš. V pláne  pre rok 2014 sa 

plánujeme zúčastniť v kategórií  dorastu a juniorov MSJ v Eugene, európskej kvalifikácie EYOT 

v Baku a postupujúci pretekári  z EYOT-u na YOG  v Číne. Podrobné nominačné kritériá  i sú 

zverejnené na stránke SAZ v materiáli „Zásady a fungovanie reprezentácie pre rok 2014“. Finančná 

spoluúčasť 900.-€  je plánovaná u pretekárov, ktorí splnia nižší „B“ limit pre účasť na EYOT. 

V prípade postupu na YOG im bude táto čiastka vrátená. Pre MSJ platí, že pretekár  so splneným 

limitom IAAF si  hradí spoluúčasť vo výške 800.-€. V prípade umiestnenia na podujatí do 16. miesta 

bude pretekárovi finančná spoluúčasť vrátená. Pre MSJ platí, že v prípade splnenia limitu SAZ na MSJ 

bude spoluúčasť taktiež  vrátená pretekárovi. 

S plánovanými MeS oboznámil p.Laurenčík. V sezóne 2014 si naše výbery zmerajú sily s rovesníkmi 

Česka, Maďarska, Chorvátska, Slovinska v žiackej kategórií  27.9.2014 v Slovinsku. Nominačné 

kritériá ako v minulom roku: Prví dvaja pretekári z MSR žiakov, konaných týždeň pred MeS. 

V disciplínach, ktoré nie sú súčasťou  MeS žiakov bude nominácia nasledovná: 

Disciplína na MeS Nominácia z disciplíny na MSR žiakov 

100 60 

1000/600 800 

3000/2000 1500 

V kategórií dorastu nastúpia naši dorastenci a dorastenky v Maďarsku  5.7.2014. Z dvoch návrhov 

nominácie na uvedené podujatie pomerom 8 za 2 proti prešiel návrh nominácie: 



Na každú disciplínu MeS sú nominovaní dvaja pretekári.  

Prvým nominovaným je Majster SR dorastu na dráhe pre rok 2014. Druhým nominovaným bude 

v disciplíne najlepšie postavený dorastenec v dorasteneckých tabuľkách k termínu 29.6.2014. 

V kategórií juniorov sa po prvý krát náš výber do 19 rokov predstaví v päť stretnutí s Chorvátskom, 

Českom, Maďarskom a Slovinskom 5. júla 2014 v Slovinsku. 

KM SAZ odhlasované kritéria nominácie pre jednotlivé disciplíny sú nasledovné:  

Prvým nominovaným je najlepšie umiestnený pretekár/ pretekárka/  v disciplíne na Majstrovstvách SR  

juniorov a junioriek na dráhe pre rok 2014, ktorý nie je nominovaný na MeS dorastu.  

Druhým nominovaným je pretekár / pretekárka/ s najlepším postavením v juniorských tabuľkách 

k termínu 29.6.2014, ak nebol nominovaný na MeS dorastu. 

 

 

Bod č.5) 

  S limitami pre zaraďovanie a s financovaním prípravy pretekárov v ZPM „A“ a ZPM „B“  pre 

rok 2014 oboznámil KM SAZ p. Illéš. Upozornil na fakt, že do ZPM „B“ sú talentovaní jedinci 

zaradení v nasledujúcom roku po splnení limitu,  k 1.januáru. Do ZPM „A“ sú pretekári zaradovaní 

priebežne  s 50% finančnou podporou v prvom roku zaradenia. Výška dotácie pre jednotlivé vekové 

kategórie zaradených pretekárov je zverejnená na stránke SAZ. Na jesenné reprezentačné sústredenie 

budú pozvaní len pretekári, ktorí splnili limit pre zaradenie a zotrvanie v ZPM v roku 2014. 

p.Laurenčík upozornil na doplnenie v pravidiel vyhodnocovania ÚTM pre rok 2014.  

1. V hale sa do bodovania ÚTM započítajú len body v kategórií mladšieho a staršieho žiactva. (nie  

    prípravky roč. nar. 2001 - 03). 

2. V kategórií dorastu /za rok 2014 ročník nar. 1998/ sa body zarátavajú len za MSR a vrcholné   

     medzinárodné podujatia. 

3. Pre podporu rozvoja štafetových behov sa do vyhodnotenia zaratúvajú i štafety na Majstrovstvách   

    oblasti a MSR ako samostatný bod: 

 

Umiestnenie štafety ÚTM na MSR organizovaných SAZ-om: 

- na 1. mieste.......................................16 bodov 

- na 2. mieste.......................................12 bodov 

- na 3. mieste.........................................8 body 

 

Umiestnenie štafety ÚTM na Majstrovstvách oblasti organizovaných SAZ-om: 

- na 1. mieste....................................... 8 bodov 

- na 2. mieste.........................................4 body 

- na 3. mieste.........................................4 body 

Za každého pretekára – účastníka štafety 1/4 bodového zisku, ak nebodoval v inej disciplíne. 

 

Bod č.6) 

 Predseda komisie mládeže M.Illéš upozornil na skutočnosť, že vyplatenie odmien je 

podmienené naplnením rozpočtu zo strany MŠVVaŠ pre rok 2014. Odmeny budú vyplácané ako cena 

práce. Najvýhodnejšia forma je cez živnosť. Je možnosť, že tréneri si svoju odmenu môžu dať do 

činnosti, niečo si kúpiť, napr. športové odevy, športový materiál,.... bločky vyúčtovať ako činnosť.       

 



Bod č.7) 

 Koncepcia rozvoja mládeže na rok 2014, predložil p. Illéš p.M.Laurenčík. Objasnili jej 

základné smery a zmeny. Tento návrh je zverejnený na stránke SAZ-u. 

Bod č.8 

 Koordinátorom pre ZPM SAZ je p Bezdíček. Neprítomný - pracovné povinnosti. Nové princípy 

fungovania prednesie na najbližšom zasadnutí KM SAZ. 

 

Bod č.9 

 Vyhodnotenie ŠT a PZPM za rok 2013 predniesol p. Laurenčík. V roku 2013 je v SAZ 

evidovaných 13 ŠT a 18 PZPM. V roku 2014 za výsledky z roku 2013 na základe získaných bodov 

jednotlivými ÚTM bolo na činnosť, materiál a trénerské odmeny z rozpočtu SAZ prerozdelených 

45.000,-€, čo je o 2500.-€ viac ako v roku 2013. 

  

Bod č.10 

 Mgr. Švachová, ako pracovník SAZ-u zodpovedný za „znovu rozbehnutie“ projektu „Detská 

atletika“ zhodnotila: Fungovanie atletických prípraviek vo veku od 4 do 10 rokov v jednotlivých 

kluboch. Navrhla stiahnutie zapožičaných atletických detských sád od tých zapožičiavateľov, ktorí 

uvedenú    sadu nevyužívajú. 

Oboznámila KM SAZ so skutočnosťou novej web stránky zaoberajúcúcou sa touto problematikou.    

DETSKÁ ATLETIKA  

p. Swiec navrhol zaangažovať do projektu mestá - zriaďovateľov ZŠ. 

Bola vyslovená požiadavka akreditovať uvedené školenia s možnosťou získavania kreditov pre 

účastníkov školenia. P. Pupiš uviedol, že minimálny počet hodín je 50. Tento objem požadovaných 

hodín nie je reálny pre uvedené školenie. 

 

Bod č.11 

Mgr. Švachová predniesla  plánovaný program seminára plánovaného 16.3.2014 na pôde PF  

UMBBB. Nosnými témami bude technika štafetových behov a projekt detská atletika. 

  

Bod č.12 

 Kritéria hodnotenia ÚTM platné pre rok 2014  boli prednesené v bode 5. Sú zapracované 

v ucelenom materiáli KM SAZ „Pravidlá rozvoja  ÚTM v SAZ pre rok 2014“,zverejnenom na stránke 

SAZ. 

 

K bodu č.13) 

                Mgr. Kollarovič navrhol riešiť pomoc VsAZ a jeho klubom spôsobom preplatenie 

spoločného autobusu z východu na MSR dorastu a MSR st. žiakov v hale v roku 2015. Tento návrh sa 

v KM stretol s pozitívnym ohlasom a bude prednesený na zasadnutí VV SAZ. 

  

 

 

Zapísal: M. Laurenčík       Overil: M. Illéš  

    

 


