
Z Á P I S N I C A 

z komisie mládeže konanej v Nových Zámkoch 13.9. 2014 

 

1.Otvorenie  - predseda KM Martin Illéš privítal členov KM v Nových Zámkoch, ospravedlnil   

                        neprítomných – V.Bezdíčka, S.Švachovú,  R.Benčíka a L.Opatovskú.  

2. Predbežné zhodnotenie sezóny 2014 – najprv vystúpil M. Laurenčík – zhodnotil fungovanie mládeže do 

17 rokov.  Potom M. Illéš vyhodnotil mládežníkov v juniorskom veku.   

3. Vyhodnotenie vrcholných podujatí 2014 –EYOT Baku – Laurenčík,  

                                                                                YOG Nanjing- Illéš 

                                                                               MSJ Eugene- Illéš, Handl 

V písomnej forme boli predložené na VV SAZ 10.9.2014 a sú zverejnené na stránke SAZ.  

4. Informácia o chystanom medzištátnom stretnutí žiakov Maribor – Laurenčík vypracuje  

    organizačné pokyny a tlačivo- inform. súhlas rodičov, ktoré budú na webe SAZ /17.9.2014/  

5. Plán vrcholných podujatí 2015 –limity – MEJ-19,EYOF,MS17,medzištátne –návrh predniesli p. Illéš, p.  

Laurenčík  

 - KM navrhuje pre všetky vekové kategórie limity entry a SAZ /zrušiť limit A,B,C pri MS17/  

 - juniorské limity vypravuje a predloží TK a KM M. Illéš, U18 vypracuje a predloží M. Laurenčík a pre U23 M. 

Pupiš 

6. Vyhodnotenie ZPM v roku 2014 -  KM prerokovala fungovanie ZPM v roku 2014. podotkla na nedostatky 

a navrhla riešenie do budúcna. Taktiež boli prerokovaní zranení pretekári ich návrat do tréningového 

procesu. 

7. Financovanie mládeže SAZ 2015 – ZPM a ÚTM – boli prerokované zmeny vo financovaní mládeže, po 

schválení VV SAZ budú zverejnené na webe SAZ 

Zmena vo financiách na prípravu pretekárov - rozdelené na 2 časti – prvá časť 60% -  do MSR druhá časť 

/40%/ len v prípade splnenia limitu ZPM pre ďalší rok resp. splnenie limitu na vrcholne podujatie.  

    Presné znenie financovania bude predložené na najbližší VV SAZ k schváleniu – TOP Team SAZ 2015. 

8. Odmeňovanie trénerov –Illéš, do konca mesiaca budú zaslané Dohody o pracovnej  

    činnosti, ktoré jednotliví tréneri skontrolujú, vyplnia, podpíšu a doručia v origináli na SAZ. 

    Výšku odmeny schváli najbližší VV SAZ. 

9. Nákup materiálu z financii ÚTM za rok 2014  - KM schválila nákup tréningových prekážok  

    od Polaniku, t.j. 5-6 kusov prekážok na každý útvar. Zrealizovanie nákupu zabezpečí sekretár mládeže p. 

Bielik. 

10. Termínovka 2015 – kompletný návrh termínovky preniesol predseda ŠTK R.Mittermayer 

11. Systém súťaží 2015  - zmeny v rozsahu pretekania neboli. KM schválila návrh na zmenu  

      termínu konania MSR žiakov na jún 2015, a to v pomere 5 hlasov za a 4 hlasy proti.  

12. Koncepcie mládeže SAZ 2015 – KM schválila zmeny v bodovaní štafiet. Ako nové bolo  

      odsúhlasené bodovanie za počet členov ÚTM, ktorý sú zaregistrovaný v SAZ-e a aspoň  

       jeden krát sa objavia vo výsledkoch –štatistike SAZ-u (Tóth),hodnotu bodu navrhne KM SAZ a tento bod 

bude zapracovaný do bodovanie ŠT a PZPM pre rok 2015. Tieto body sa nezapočítavajú do minima- 40 

bodov za útvar. 

13. Atletika pre deti, KIDS athletic, štaf.ml. žiakov - informáciu podal ústne Š.Bielik 

14. Konferencie mládeže –  návrh KM SAZ  - na najbližšej konferencii sa zaoberať psychológiou pretekára 

pred Štartom, k tomu pozvať Dr.Gurského z Bratislavy.  

15. Zahraničné výjazdy pretekárov ZPM  KM vyhodnotila a vysoko vyzdvihla organizovanie zahraničných 

výjazdov pre pretekárov ZPM.  



Z.Kollarovič ponúkol spoluprácu pri zabezpečení halovej sezóny-míting v Breste-Bielorusko /koordináciu 

výjazdu by zabezpečila p.Kirnová/ 

16. Kritériá hodnotenia ÚTM – viď zmeny hore, písomne pošle M. Laurenčík úpravy R. Hrbáčkovi-WEB SAZ  

17.Požiadavky KM na SAZ – testovanie zabezpečiť podľa potrieb jednotlivých sekcii,  

18. Výcvikové tábory ZPM – Vysoké Tatry .- hotel FIS 20. - 26.októbra 2014,súčasne KM,ŠTK,TR,VV,... 

     Možnosť doplatiť na viac dní a ak bude miesto tak za svoje pre nezaradených do ZPM a ich trénerov,  

     ktorý o to včas požiadajú. 

 19. Rôzne – KM sa zaoberala poverením trénerov zodpovedných za štafety pre rok 2015. Mená 

zodpovedných trénerov reprezentačných štafiet KM predloží po konzultácie s TK SAZ. Návrh bol zastrešiť 

zodpovedným trénerom /4x100m juniori, 4x400m juniorky, 4xzmiešaná štafeta dorast, 4x100m dorastenci 

a dorastenci/ 

Na rokovanie bol pozvaný P. Ženčár ako úspešný domáci pretekár. Taktiež p. Ivolka ako tréner P. Ženčára. 

Členovia KM s nimi prejednali ďalšie športové napredovanie P. Ženčára a jeho plány do budúcna.  

KM rokovala o možnosti organizácie MSR ml. žiakov v hale a taktiež MSR družstiev v tejto kategórii.   

KM opäť podporila snahu SAZ prispieť na cestovne VsAZ na MSR v hale v roku 2015 / zberný autobus/   

 

 

Zapísal: Š. Bielik        overil: M. Illéš 


