
Z Á P I S N I C A 

zo zasadnutie Komisie mládeže, konanej dňa 27.júna 2015 – Nové Zámky 

 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutie KM 

2. Vyhodnotenie letných MSR 2015 (dorast, ml. žiaci, juniori) 

3. Systém súťaží 2016 – návrh (predseda ŠTK) 

4. Návrhy nominácie na MEJ, MS 17, ME 23, EYOF (Illéš, Laurenčík) 

5. Financie – ÚTM 2015 (Bielik) 

6. Projekty SAZ – korešpondenčná súťaž atl. prípraviek, HNO, Tesco beh – MŠ, DA 

7. Konferencie mládež SAZ Marec 2015 – vyhodnotenie 

8. Požiadavky KM na SAZ – zasadnutia, konferencie, testovanie, semináre, nákup materiálu 

9. Výcvikové tábory 2015 

10. Rôzne 

  

Prítomní: pp. M.Illéš, M.Laurenčík, V.Bezdíček,  Š.Bielik,  V.Handl,  

               Z.Kollarovič, L.Opatovská, E.Revayová, M.Lučka, J.Gigac  

Hostia: P.Pankúch 

Ospravedlnení: R.Benčík,  D.Kozolková , R.Mittermayer 

 

Bod č.1) 

 Prítomných členov komisie privítal predseda komisie Martin Illéš, informoval 

o programe rokovania. 

Bod č.2) 

 Informáciu o letných MSR 2015 podal p.Laurenčík a p.Illéš.  Rozobrali postupne 

účasť a úroveň pretekov M-SR dorastu v Dubnici, M SR ml. žiakov Skalica - dobrá 

organizácia, chýbali ukazovatele športových výkonov na jednotlivých sektoroch. Medzištátne 

stretnutie SR-HU-ČR-SLO.  Pochvala patrí usporiadateľom v Trnave, najlepší výkon Mitašík 

800m -1:52,49 Neporazili sme Slovincov aj keď sme získali najviac medailí z doterajších 

medzištátnych stretnutí. Zaznelo vyhodnotenie prvého dňa MSR juniorov v Nových 

Zámkoch. Na týchto M SR juniorov splnila limit na MS 17r. Garčárová na 100m, 200m a tiež 

Kočárová v hode diskom – splnila limit na U23-Talin. KM sa zaoberala aj mládežníckym 

výjazdom do Schwechatu. Alternatívou pre pretekárov z východu je Tiszaujváros 

v Maďarsku. p. Handl pripomienkoval, že ak je repre SR tak účasť je povinná. K tomu 

J.Gigac – na jeseň treba dať vopred termíny, aby si to tréneri vedeli  dať do plánov. Bialsko 

Biale – 60 ľudí najlepší výkon Meluš a Šimlovičová, Benda.  

Bod č.3 

 Systém súťaží v roku 2016. Dať do halových MSR skupiny disciplín. Návrhy boli: tri 

skupiny a štafety alebo Štyri skupiny + štafeta. KM odsúhlasila prvý variant - 3 skupiny + 

samostatne sa môže prihlásiť na štafetu, pričom pretekár môže štartovať v dvoch disciplínach 

+ štafeta.  

 Návrh: Na MSR mládeže stanoviť najprv počty pretekárov v disciplínach:  podľa 

výkonnosti a vybrať len napr. 26 najlepších. 



 Kritiku vyslovili členovia KM na neaktuálnosť štatistických informácii na stránke 

SAZ-u, vznikajú potom problémy pri nasadzovaní na MSR do dráh do rozbehov.  

 

Bod č.4 

 Návrhy nominácie na jednotlivé vrcholné podujatia pre mládež boli podrobne 

rozobrané, bolo viacero pripomienok. KM nakoniec schválila mená pretekárov aj trénerov 

a ostatných členov jednotlivých výprav. Predseda KM má tento schválený návrh nominácii 

predložiť VV SAZ a rozposlať jednotlivé nominácie aj členom KM. Ostáva nedoriešený lekár 

výpravy na M 17- Cali-Kolumbia. Výstrojný materiál – Adidas ako aj poistenie zabezpečia 

podľa inštrukcii VV SAZ pracovníci sekretariátu.     

Bod č.5 

 ÚTM- Športové triedy a Prípravky zväzovej prípravy mládeže –  čerpanie, informáciu 

podal Š.Bielik, z 32 útvarov zatiaľ čerpalo len 8.  Na všetky útvary, ktoré doteraz nič 

nečerpali pôjde už druhý mail s upozornením, aby sa tento stav zlepšil. V Zväzovej príprave 

mládeže – kde sú zaradení jednotlivci je čerpanie z celkového počtu pretekárov 93......8%. 

Konkrétne uhradených bolo 17 617 eur. Taktiež týmto pretekárom, prípadne ich trénerom 

pôjde mail, aby čerpali priebežne a nie až na konci roku 2015. 

Bod č.6 

 Korešpondenčné súťaže prípraviek detí 4-10 ročných, tzv. mini- mili-mikro-prípravka 

sa dobre rozbehli.  Informácie na osobitnej internetovej stránke. Výsledky tréneri nahadzovali 

priamo cez systém tejto stránky. Prvotný kladný ohlas. Vyhodnotený bol aj projekt Tesco beh 

pre život. Všetci členovia KM ho hodnotili veľmi pozitívne. Pre zlepšenie v budúcom roku 

bude potrebné viac zapojiť ÚTM, a dať im povinnosť spolupracovať s organizátorom 

v danom regióne-určiť im konkrétne úlohy, za čo budú tréneri z ÚTM zodpovední 

a hodnotení na konci roku. 

 Hľadáme nových olympionikov, je nutné robiť v regiónoch. 

Súťaže pre školy v pracovný deň a nie cez víkend. Zjednodušiť systém - menej disciplín, 

lepšie  zabezpečenie organizátora – pohármi, diplomami a včasnými financiami.   

Bod č.7 

Členovia KM – konkrétne Gigac a Handl navrhli, aby sa na najbližšiu konferenciu 

mládeže pozval športový psychológ a športový lekár a aby sa s ním dohodla spolupráca na 

dlhšie obdobie najmä pre mládež. Taktiež aby bol prizvaný MUDr. Delej zo športovej kliniky 

v Bratislave, aby on predstavil  čo ponúkajú pre mládež. 

Bod č.8 

 Ohľadom požiadaviek na VV SAZ bolo najviac návrhov na zlepšenie odmeňovanie 

trénerov mládeže. Viac dať na plat trénera a menej na potreby pretekára, zaplatiť aj trénerov, 

ktorí objavili talentovaného pretekára, ktorý v dospelom veku reprezentuje SR. 

 Tréneri požadujú aj povinné testovanie pretekárov zaradených do ZPM, a to 

v spoluprácou s Univerzitou M.Bella v Ban.Bystrici. 

Bod č.9 

 Výcvikový tábor 2015, ktorý organizuje SAZ pre dospelých reprezentantov a mládež 

ZPM A má dobrý termín, treba pripraviť aj jednotlivé sekcie na oponentúry ročných plánov 

a zabezpečiť aj dostatočnú regeneráciu – fyzioterapeuti, maséri, sauna.  

 



Bod č.10 

 V rôznom sa hovorilo, že niektoré oblastné súťaže mali nízku účasť.  

 Tréner Pankúch žiadal o posunutie začiatku súťaží v halovej sezóne 2016 už na 10,00 

hod, aby sa skončilo o 17,00 hod a východniari stihli rýchlik domov. Tiež sa schválilo 

rozdelenie termínov pre kraje na halovú sezónu.  

Je potrebné rokovať so zástupcami Slovenskej asociácie športu na školách- p. Ristová, pre 

lepšie fungovanie a prepojenie – disciplíny, ročníky narodenia, termíny školských súťaží 

s našimi v oblastiach. 

 

 

 

           overil: Martin Illéš                                                                   zapísal: Štefan Bielik  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


