ZÁPISNICA
z komisie mládeže, konanej dňa 14.2.2015 v Bratislave – SAZ
v priestoroch Slovenského atletického zväzu sa uskutočnilo 5. zasadnutie komisie mládeže
Program:
1. Otvorenie zasadnutia KM
2. Sezóna 2015 – termínovka pretekov
3. Systém súťaží v roku 2015, návrh zmeny v rozsahu pretekania /preds. ŠTK Mittermayer/
4. Plán vrcholných podujatí 2015-MS17,EYOF, MEJ, ME23, MeS-J, D, Ž /Illéš,Laurenčík/
5. Koncepcia mládež 2015 /Laurenčík/
6. Financovanie mládeže SAZ 2015 – ÚTM, ZPM /Illéš, Laurenčík/
7. Odmeňovanie trénerov mládeže 2015 / Illéš /
8. ZPM – fungovanie v roku 2015
9. Vyhodnotenie ÚTM –ŠT a PZPM za rok 2014-návrh financií na r.2015 /Bielik/
10. Detská atletika /Laurenčík, Kozolková/
11. Projekty SAZ – korešpondenčná súťaž atletických prípraviek
12. Konferencia trénerov SAZ – marec 2015 – návrh tém a prednášajúcich
13. Kritériá hodnotenia ÚTM pre rok 2015 /Bielik, Laurenčík/
14. Požiadavky KM na SAZ-zasadnutia, konferencie, testovanie, semináre, nákup materiálu
15. Výcvikové tábory 2015
16. Rôzne
Prítomní: pp. M.Illéš, M.Laurenčík, V.Bezdíček, R.Mittermayer, Š.Bielik, V.Handl,
Z.Kollarovič, L.Opatovská, E.Revayová, M.Lúčka, D. Štancel, L. Kotala
Ospravedlnení: R.Benčík, J.Gigac, D. Kozolková
Bod č.1)
Prítomných členov komisie privítal predseda komisie Martin Illéš, informoval o programe
rokovania.
Bod č.2)
Informáciu o štafetách podal prizvaný Lukáš Kotala – zodpovedný za štafety. Navrhol
sústredenia k štafetám. Vymenoval mená potencionálnych štafetárov a mená trénerov zodpovedných za
jednotlivé štafety.
Bod č.3)
Systém súťaží na rok 2015 oboznámil prítomných predseda ŠTK- R.Mittermayer, predniesol aj
návrh zmien. K tomu sa vyjadril ako prvý prizvaný p. D. Štancel, ktorý navrhoval zaviesť krátke
prekážky aj pre mladších a najmladších žiakov, vrh guľou pre tieto kategórie -2kg. Tieto návrhy boli
plne podporené prítomnými členmi KM. p. Bielik navrhol zmeniť pre kategórie žiakov a mladších
pravidlo o štarte, umožniť im opakovaný štart bez diskvalifikácie. Ďalšie návrhy boli, aby M SR
viacbojov boli samostatné, aby nekolidovali s individuálnymi M SR. Pán Štancel podal návrh, aby
najmladší žiaci mali ako doplnkovú disciplínu -3km dievčatá aj chlapci a starší žiaci - 5km dievčatá aj
chlapci. KM sa uzniesla, že s týmito návrhmi súhlasí, ale musia sa predložiť – zdravotnej komisii potom
ŠTK a až potom VV SAZ – na schválenie.

-- 2 -Bod č.4)
Vrcholné podujatia mládeže 2015 – limity aj kandidáti sú zverejnení. Cali-MS17, zrušili sme
limity C, IAAF pritvrdila limity, Spoluúčasť 850,-eur.pri splnení limitu IAAF. Pri splnení limitu SAZ
bez spoluúčasti.
EYOF2015 Tbilisi – KM akceptovala počet určený SOV - 4Ch + 3Dievč.+ 2 tréneri. Limity „A“ a
„B“. Ak limity splní viac ako 7 pretekárov bude sa postupovať v zmysle schválených a zverejnených
pravidiel. „A“ limitári budú doplnení „B“ limitármi najviac sa blížiacimi výkonom k limitu „A“.
MEJ -Švédsko –limity sú dané, pozor štafeta musí byť 4 plus náhradník.
M 23-kto splní limit ide bez spoluúčasti, plán 20 ľudí.
Medzištátne stretnutia: 6.6.2015 MeS Dorastu –Trnava- nominovaní budú prví dvaja podľa výkonnosti.
Tabuľkové výkony k termínu 31.05.2015
4.7.2015-MeS juniorov Chorvátsko - nominovaní budí 1.miesto na MSR + 2-hý s najlepším tabuľkovým
výkonom.
27.9.2015-MeS žiaci Česko – 1. a 2. miesto z M SR a náhradníci, ktorých určí KM. Návrh
reprezentačný tréner.
Bod č.5) a 6)
Koncepcia mládeže 2015 – M.Laurenčík. V koncepcii sa pokračuje v línii Smernice“ Pravidlá
fungovania ÚTM pre rok 2015“. Zmeny v čerpaní dotácie jednotlivými zaradenými pretekármi
v priebehu roka 2015.
Bod č.7)
Je predpoklad že v odmeňovaní trénerov v roku 2015 môžu nastať zmeny. Môže byť realizované
tak, že vybraný tréneri budú oslovení mailom, aby dodali svoje osobné aktualizované údaje. Tí ktorí
majú živnosť uzatvorí sa s nimi zmluva, s ostatnými sa uzatvorí Dohoda o pracovnej činnosti s tým že
bločky už nebudú možné. Druhá možnosť je že by odmeňovanie ostalo podľa toho ako to bolo v roku
2014.
Všetci vybraní tréneri urobia za mesiac október vyhodnotenie svojho útvaru, svojho pretekára –ZPM,
a toto doručia do konca októbra 2015 na SAZ.
Bod č.8)
ZPM fungovanie v roku 2015, Zoznam je schválený aj z výškami financií na prípravu pre rok
2015. Financie pretekára sú rozdelené na dve časti. Prvú môže čerpať- výška – koľko- na základe
tabuľky zverejnenej na stránke SAZ: Príprava pretekárov pre rok 2015. Druhú časť, len ak sa zúčastnil
vrcholového podujatia alebo splnil limit ZPM pre svoju vekovú kategóriu. Všetky podrobné informácie
o čerpaní sú uvedené v materiáli „Pravidlá fungovania ÚTM pre rok 2015“.
Preverujeme, či budeme musieť uzatvoriť tzv. Refundačné zmluvy s klubmi, kde sú pretekári
registrovaní. Ak už dôjde k čerpaniu – klub vystaví „Žiadosť o refundáciu nákladov pretekára
zaradeného v ZPM“, priloží kópiu bločkov – čo všetko si kúpil pretekár, sústredenie, regenerácia, tretry
- presne vymedzené. Zverejnené v „Pravidlách fungovania ÚTM pre rok 2015“. A tiež priloží kópiu
dokladu (výdajku), že peniaze alebo tovar pretekár prevzal- klub mu to vyplatil, a teraz to chce od SAZu refundovať.
Bod č.9)
Vyhodnotenie ÚTM 2014. Jednotlivé ÚTM podľa získaných bodov sú zoradené v tabuľke. Za
získané body dostanú pridelené financie, materiál sa už nebude kupovať centrálne cez SAZ. Každý
útvar si zabezpečí materiál individuálne, SAZ môže pomôcť radou, kontaktom na dodávateľa

náradia, náčinia. Útvary si zabezpečia tovar a služby, uhradia ich z vlastných zdrojov a SAZ im
predložené doklady – žiadosť o refundáciu uhradí v zmysle platných pravidiel ( hlavne priložené
potvrdenie, že tovar a služby sú už uhradené). Ak budú potrebovať útvary Zmluvu na rok 2015 so
SAZ-om požiadajú o to do konca februára 2015 a zmluvu SAZ uzatvorí. Pán Štancel vyslovil
požiadavku usporiadať finále SR - Majstrovstvá SR ÚTM v Banskej Bystrici, aby s ukázala
efektívnosť práce v jednotlivých útvaroch – konfrontácia.
Bod č.10)
Detská atletika v roku 2015
Sady pre KIDS athletics budú pridelené klubom, ak splnili v roku 2014 požiadavku minimálne
50 novo zaregistrovaných detí do SAZ, a aspoň jeden štart týchto detí za rok. Školenie lektorov po SR
prebiehajú.
Začali sme v hale Elán organizovať preteky pre predprípravky, prípravky a mladších žiakov
v ekonomickejšom variante. Prvé preteky už prebehli 5.2.2015 v Banskej Bystrici, druhé budú dňa
27.2.2015. Propozície a časový rozpis je na stránke SAZ-u. Ak sa osvedčí a budú financie budeme
pokračovať v takýchto halových pretekoch a možno aj na dráhe.
Bod č.11)
Korešpondenčnú súťaž – pravidlá na webovej stránke špeciálne k tomu účelu zriadenej –
vysvetlil o čo ide M.Laurenčík.
Bod č.12)
Konferencia trénerov mládeže 2015. KM sa dohodla, že z každej sekcie by mal vystúpiť jeden
tréner – úspešný tréner – prípadne šéf sekcie a prezentovať problematiku disciplíny v kategórii ZPM –
nie dospelých. Plus šéftréneri mládeže vyhodnotenie ZPM – výsledky klady nedostatky 2014, financie
a ďalšie smerovanie pre rok 2015.
Bod č. 13
Kritéria hodnotenie v útvaroch talentovanej mládeže zostávajú bezo zmeny aj pre rok 2015.
Bod č. 14)
Požiadavky KM na testovanie, nákup materiálu v roku 2015. Budú priebežne poľa momentálnej
potreby zrealizované v medziach rozpočtu na mládež 2015.
Bod č.15)
Výcvikové tábory ZPM 2015. M.Illéš informoval, že to bude opäť vo Vysokých Tatrách Štrbské
Pleso – hotel FIS na jeseň 2015. Navrh p. Handla na organizovanie spoločného mládežníckeho
sústredenia v jarnom termíne v Španielskom Lorert de Mar v období jarných prázdnin, s tým že
polovicu by hradil SAZ a druhú polovicu pretekár.
Bod č.16
Rôzne: v rôznom vystúpil M.Laurenčík a upozornil na dve podujatia :
- Pre ročník narodenia 2000 a mladší bude výjazd do Tureckého mesta Konya, je to na 5 dní
letecky, spoluúčasť 75,-eur, termín 19.4.2015
- 31.5.2015 namiesto Svitav bude mať dorast + juniori – Olympic Hopes v poľskom Bialsko Biele

Zapísal: Š.Bielik 16.2.2015

Overili: Laurenčík, Illéš.

