Zápisnica
z Komisie mládeže konanej 16.12.2016 v Bratislave
Program:
1. Otvorenie zasadnutie KM
2. Vyhodnotenie sezóny 2017 z pohľadu KM (vrcholné podujatia) /Illéš, Laurenčík/
3. Sezóna 2018 – termínovka, systém súťaží 2018, návrh zmeny v rozsahu pretekania
4. Plán vrcholné podujatia 2018 – ME17, MSJ, MeS – J,D,Ž /Illéš, Laurenčík/
5. Koncepcie mládež 2018 informácie o zmenách – doplneniach, financovanie / Laurenčík/
6. Vyhodnotenie ÚTM –ŠT a PZPM za rok 2017 kritériá hodnotenie 2018, financie /Bielik/
7. Hodnotenie súťaží (oblastné súťaže, MoS, návrh súťaže družstiev Dorastu) /Gigac/
8. Detská atletika, Komisia DA, projekty DA, korešpondenčná súťaž /Laurenčík, Illéš,
Blanárová/
9. Konferencie mládež SAZ marec 2018 – návrh tém (ÚTM, ZPM, DA)
10. Projekt rozvoja disciplín – návrhy pre jednotlivé sekcia SAZ
11. Rôzne
Zúčastnení členovia KM SAZ: Illéš, Laurenčík, Lúčka, Bielik, Gigac, Kotala- ospravedlnený,
Handl - ospravedlnený. Pozvaní boli všetci šéfovia jednotlivých sekcii SAZ. Na KM prišli P. Kováč
– sekcia behov a T. Benko – sekcia šprintov.
1. Otvorenie zasadnutia KM
Prítomných privítal predseda komisie Martin Illéš, oboznámil ich s programom jednania KM.
2. Vyhodnotenie sezóny 2017 z pohľadu KM (vrcholné podujatia) /Illéš, Laurenčík/
Predseda KM M.Illéš vyzdvihol medailové umiestnenie mladých atlétov na vrcholových
podujatiach v roku 2017.
ME do 23r. : – 2 medaile Volko -100 zlatá a 200m strieborná,
- Veszelka 4.miesto
- ostatní v druhej polovice štartového poľa.
ME Juniorov : - veľa OR, ročníky 1999 sú prísľubom do budúcnosti viď dnes 16.12.2017
výkon Barana v hode guľou 18,32m.
- Gajanová 3.miesto
- Kubinec 8.miesto
- štafeta 4x400m juniorky 8.miesto
MS 17 r. :
- 3 pretekári Danáč výborné 6.miesto OR,
- obaja chodci Kováč /šliapol na čiaru/ DQ, Kubiš 8.m. v redukovaných Európskych
tabuľkách, obaja sú perspektívni pre EYOF-2018 Györ.
EYOF Györ - Paulíny 3.m. na 1500m, 5.m. Greguš v disku a 8.m. Havlík 400m.
3. Sezóna 2018 – termínovka, systém súťaží 2018, návrh zmeny v rozsahu pretekania
Ján Gigac predložil predbežný kalendár podujatí na rok 2018, v tom je novinka M SR do 23 rokov
v septembri 2018. M SR mladších žiakov v Michalovciach ( na rovinke 6 dráha na ovále 4-dráha).
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KM sa zaoberala aj nevhodným komentovaním niektorých trénerov na facebookových stránkach
internetu, ich komentáre KM zhodnotila ako neodborné, zavádzajúce, škodiace atletike aj
samotným trénerom.
Návrh zmien v rozsahu pretekania predniesol J.Gigac:
- Nižšie prekážky pre mladších žiakov len v oblastných pretekoch na 150m
prekážok, výšky prekážky 68mm, medzera18,29m platné v roku 2019. Nutné
zabezpečiť potrebné prekážky.
- Zaradiť 2kg guľu u najmladších žiakov tiež v oblastných súťažiach.
- Hod bremenom KM neschvália.
4. Plán vrcholné podujatia 2018 – ME17, MSJ, MeS – J,D,Ž /Illéš, Laurenčík/
- ME 2018 do17r. Györ, limity a termíny plnenia viď nižšie, budú zverejnené v januári 2018 na
stránke SAZ
- MS juniorov Tampere Fínsko limity detto, zúčastniť sa môžu aj dorastenci, Baran v guli už
má limit.
- Medzištátne stretnutia atlétov do 23rokov až od roku 2019.
- MeS stretnutia juniorov 2018, ktoré bude v ČR nomináciu urobiť už pred M SR juniorov.
Nominačné kritériá- prvé 2 miesta v tabuľke s prihliadnutím na výkony 2017 a prospešnosť pre
družstvo na MeS.
- MeS stretnutie žiakov v Maďarsku.
- v Buenos Aires olympiáda mládeže /YOG/. Dorastenci – Október 2018 , nominácia z Györu,
podľa určených kvót
5. Koncepcie mládež 2018 informácie o zmenách – doplneniach, financovanie / Laurenčík/
V hodnotení ÚTM za príslušný rok sa schválilo zvýšenie základu zo 40 bodov na 50 bodov.
Nezaraďovať do ZPM pretekárov mladších 16 rokov. S tým, že 15 ročný ak splní limit 16 ročných
dostane finančnú podporu až na druhý rok nie v roku , kedy splnil limit.
K tomu M.Illéš navrhol a KM schválila, že bude vypracovaný zoznam atlétov do 16 rokov, ktorí
budú v „ SLEDOVANÍ“ , a tí môžu dostať od SAZ-u športovú výstroj- napr. maratónky, tričko,
mikinu, ...
V koncepcii sa tiež musí objaviť aj povinnosť zaradených pretekárov zabezpečiť si športovú
lekársku prehliadku.
Odmena trénerom ZPM môže byť realizovaná len Dohodou o pracovnej činnosti alebo tréner
vystaví faktúru.
Limity pre zaradenie do ZPM A budú od 1.1.2018 do 14.10.2018. Po tomto termíne sa limity pre
ZPM B neuznajú. Limity sa môžu plniť len na oficiálnych podujatiach na listine SAZ, minimálne
na úrovni majstrovstiev oblasti. Ak pretekár splní limit po tomto termíne môže čerpať len 60%.
Účastníci vrcholných podujatí ( VP ) môžu čerpať 100%. Za účasť na VP dostanú na prípravu v
budúcom roku plus 200 – 300.-€ naviac. Odmena trénerom ZPM ktorých pretekári sú na ŠG, Dukle
alebo NŠC sa kráti na 50%. KM zaviazala predsedu KM M. Illéša, aby sa zaoberal zvýšení odmeny
pre trénerov ZPM pre rok 2018.
ÚTM si môže pripočítať 30 bodov za prestup člena do vyššieho útvaru ŠG,
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6. Vyhodnotenie ÚTM –ŠT a PZPM za rok 2017 kritériá hodnotenie 2018, financie /Bielik/
Vyhodnotenie jednotlivých útvarov talentovanej mládeže , tabuľka so získanými bodmi bude rozposlaná
mailom všetkým členom KM.
Upozornenie: 16roční súčasní i bývalí členovia ÚTM získavajú body pre ÚTM body za výsledky od MSR
a vyššie. Body za výsledky na M oblastí sa u týchto pretekárov nerátajú.(platí pre ŠT i PZPM)
7. Hodnotenie súťaží (oblastné súťaže, MoS, návrh súťaže družstiev Dorastu) /Gigac/
J.Gigac navrhuje vytvorenie celoslovenskej súťaže dorastu – 12 družstiev, návrh KM pre rok 2018
neschválila a navrhla jeho ďalšie otvorenie po sezóne 2018.
8.Detská atletika, Komisia DA, projekty DA, korešpondenčná súťaž /Laurenčík, Illéš/
Detská atletika- Čillík predseda novej Komisie detskej atletike SAZ. Úlohou je nastaviť disciplíny DA
v súlade s pravidlami a rozsahom disciplín pre túto vekovú kategóriu. Pripravuje sa seminár DA, publikácia
pre tréningové prostriedky a metódy v DA a pravidelné školenia inštruktorov DA.
J. Gigac navrhol presun kategórie najmladšieho žiactva pod DA. KM SAZ navrhuje aby táto kategória mohla
pre rok 2018 súťažiť v DA i oblastných súťažiach SAZ, podľa podmienok v jednotlivých kluboch.
9. Konferencie mládež SAZ marec 2018 – návrh tém (ÚTM, ZPM, DA)
Pozvať trénerov – odborníkov, fyzioterapeutov na rôzne témy: stavba tréningového plánu, pretrénovanie,
predčasná špecializácia, regenerácia, masáže, kompenzačné cvičenia pri jednostrannom zaťažovaní
mládeže,...( návrh p. Slouka, p. Foltýn)
10. Projekt rozvoja disciplín – návrhy pre jednotlivé sekcia SAZ
Všetci šéfovia (sekční tréneri) jednotlivých atletických disciplín predložia na KM a následne do VV SAZ svoj
projekt rozvoja svojej skupiny disciplín – organizačné, materiálne, finančné, kádrové, metodické,
vzdelávanie .....
11. Rôzne
M.Illéš – treba riešiť kádrovo personálne obsadenie funkcie šéftrénera mládeže do 15rokov, navrhol do
tejto funkcie prítomného člena KM M. Lúčku. Tento funkciu prijal a KM ho do tejto funkcie odsúhlasila.
P. Kováč ME Šamorín organizačne super, ale slovenský pretekári sklamali. Projekt Šamorín 2017, ktorý mal
podporiť týchto pretekárov nebol naplnený športovými výkonmi.

Zapísal: Štefan Bielik

Overil: Martin Illéš

