ZÁPISNICA
z Komisie mládeže konanej 26.1.2019, Bratislava - SAZ

Pozvaní: M. Illéš, M. Laurenčík, Š. Bielik, M. Lučka, , L. Kotala,
Ospravedlnení: J. Gigac
Program rokovania:
1. Otvorenie zasadnutie KM
2. Plán sezóny 2019 vrcholné podujatia, plánované výjazdy / Illéš, Laurenčík, Lučka/
3. Financovanie mládeže v roku 2019 / Laurenčík, Illéš, Lúčka/
4. Koncepcia 2019 / Laurenčík/
5. UTM 2019 /Bielik/
6. Návrhy na zlepšenie práce s mládežou v SAZ 2019 / KM SAZ/
7. Termínovka 2019
8. Stretnutie Športových gymnázií – vylepšenie spolupráce so SAZ /Illéš/
9. Konferencie mládež SAZ marec 2019 – návrh tém /Laurenčík/
10. Požiadavky KM na SAZ
11. Zriadenie koordinátorov mládeže v SAZ
12. Rôzne
1.Otvorenie zasadnutia KM
Predseda KM M. Illéš privítal prítomných členov KM SAZ. Vyhodnotil úspešnú
sezónu 2018 z pohľadu účasti a umiestnenia mládežníckych reprezentantov na vrcholných
podujatiach. Vyše 40 mládežníkov sa zúčastnilo MS, ME, YOG.
2. Plán sezóny 2019 vrcholné podujatia, plánované výjazdy / Illéš, Laurenčík, Lučka/
KM prejednala jednotlivé podujatia podľa termínovej listiny. Nominácia na MeS v roku 2019
bude: prví dvaja z M SR /s prihliadnutím na výkonnosť počas celej sezóny/. Na návrh KM je
možná nominácia pretekára ktorý na MSR neuspeje alebo sa z objektívnych dôvodov MSR
nezúčastnil. S oddelením medzinárodných vzťahov na SAZ prejedať kontrakty na všetky
MeS. V roku 2019 bude možné nominovať len pretekárov príslušnej kategórie – mladšieho už
nie.
MEJ, EYOF, ME23 - všetky nominácie schvaľuje na návrh KM VV SAZ. Ak to bude
potrebné treba zabezpečiť vyplnenie programu I Run Clean pre účastníkov podujatí
v dostatočnom časovom predstihu, aby mohli získať certifikát o absolvovaní tohto programu.
Do Baku EYOF budú nominovaní podľa informácie SOV 7 chlapcov a 7 dievčat.
Zodpovedný vedúci pre zahraničné podujatia v dostatočnom predstihu zabezpečí long list
účastníkov z potrebnými údajmi.
Na medzištátne podujatia budú nominovaní vybraní tréneri (nie všetci, čo tam majú
pretekárov) Takýto tréner nemôže opustiť výpravu a predčasne odcestovať bez súhlasu
vedúceho výpravy.
KM navrhuje, aby na nominačnom liste pre trénerov na vrcholové podujatia bola uvedená
veta – Povinnosťou nominovaného trénera je aj vyhodnotenie vopred určenej skupiny
disciplín v písomnej alebo elektronickej forme doručené vedúcemu výpravy najneskôr 2 dni
po návrate na Slovensko
Atléti, ktorí budú mať splnený limit na ME do 23 rokov Gavle - Švédsko z termínového
hľadiska nemôžu štartovať na Univerziáde 2019.
3. Financovanie mládeže v roku 2019 / Laurenčík, Illéš, Lúčka/

Po schválení VV SAZ sú na stránkach SAZ-u zverejnené pridelené finančné prostriedky pre
rozvoj talentovanej mládeže na rok 2019 /ZPM/
Podľa pridelených finančných prostriedkov z Ministerstva školstva SR, bude SAZ podpisovať
začiatkom mesiaca marca 2019 zmluvy z ÚTM - kami ako aj atlétmi zaradenými do Zväzovej
prípravy mládeže. V roku 2019 bude finančná podpora pre ÚTM navýšená
Pre rok 2019 sú pritvrdené limity pre zaradenie talentovanej mládeže do ZPM. Boli navýšené
finančné prostriedky pre Útvary talentovanej mládeže – Športové triedy a Prípravky ZPM /zo
65.000€ na 80.000€./, ako aj pre financie atlétov zaradených do Zväzovej prípravy mládeže,
a navýšené aj odmeny ich trénerom. Do týchto zmlúv navrhuje KM doplniť do povinností
atlétom - absolvovať v plánovanom termíne testovanie a zdravotnú prehliadku.
4. Koncepcia 2019 / Laurenčík/
Komisia mládeže pre rok 2019 navrhla niekoľko zmien v limitoch pre zaradenie do ZPM
a tiež niekoľko doplnkov do kritérií hodnotenia ÚTM. Pre rok 2019 došlo k zvýšeniu
odmien pre trénerov i zvýšeniu finančnej podpory pre pretekárov. Pretekári v sledovaní SAZ
i pretekári zaradení do ZPM B budú podporovaní výstrojom centrálne zakúpeným SAZ. Tieto
zmeny a doplnky boli schválené s pripomienkami na VV SAZ 16.1.2019 a sú zverejnené na
stránke SAZ-u.
5. ÚTM 2019 /Bielik/
Za rok 2018 už bodovali aj novo založené Prípravky ZPM, takže v súčasnej dobe máme 11
Športových tried a 29 Prípraviek ZPM. Vo vyhodnoteniach sa vyskytovali chyby ako aj
v minulosti, takže ich museli opravovať, niektorí aj viac krát. Termín nedodržala Prípravka
Spišská Nová Ves – II tr.Gargula, a tiež sa vyskytli u nich chyby v hodnotení, takže pre rok
2019 táto Prípravka nebude zaradená do systému. Pre rok 2019 je určených 80 000,-eur čo je
o 15 000,-eur viac oproti minulému roku. Spolu získali 12853 bodov čo vychádza 6,224eur za
jeden bod. V súlade s Pravidlami rozvoja ÚTM v SAZ strana 33 odstavec g) Komisia mládeže
udeľuje výnimku pre Prípravky ZPM Šurany, Banská Bystrica a Holíč. Tieto prípravky
dostanú len 50% z financi na rok 2019. Odmeny trénerom budú vyplácané cez dohodu
o pracovnej činnosti alebo ak sú SZČO tak môžu poslať faktúru. Upozorňujeme, že v roku
2019 chceme získať údaje potrebné od trénerov ZPM do Dohody skôr už na polroku, aby sme
neriešili na konci roku, že nemáme úplné údaje. K tomu p.Nikovová rozpošle týmto trénerom
dotazník, a tento si musia dôsledne prečítať a potom riadne vyplniť. Taktiež výšku odmien
trénerom ZPM, treba stanoviť skôr, aby sa celý proces prihlasovania do zdravotnej a sociálnej
poisťovne stihol už koncom októbra. KM navrhuje pre budúce obdobie prehodnotiť
bodovanie ÚTM, a toto robiť na základe zaradenia pretekárov - atlétov do výkonnostných
tried a nie podľa umiestnenie na určených pretekoch. Pri tom použiť výkonnostné triedy
z minulosti, prípadne z Českej republiky. Chce tým predísť zvýhodňovanie tých pretekárov,
ktorí štartujú v slabo obsadených disciplínach -žrď, steepl, chôdza prípadne slabších
oblastných pretekoch a dať zároveň možnosť bodovania atlétom, ktorí skončili na 4 –
5.mieste, ale majú lepšiu výkonnosť ako medailista zo slabo obsadenej súťaže. KM navrhuje
vyskúšať toto nové obodovanie za rok 2019 v dvoch či troch kluboch a porovnať, čo je
efektívnejšie a spravodlivejšie. Pre rok 2019 použiť optimalizovanú Osnovu vyhodnotenia pre
jednotlivé ÚTM, s tým, že v jednotlivých tabuľkách musí byť priezvisko a meno atléta, názov
súťaže, dátum konania súťaže, výkon atléta, jeho umiestnenie, body.
6. Návrhy na zlepšenie práce s mládežou v SAZ 2019 / KM SAZ/

KM v roku 2019 plánuje zakúpiť trénerom ZPM – stopky, mikinu podľa možnosti
aj športovú obuv. Ďalej oblastiam zakúpiť pre najmladších žiakov 68cm prekážky na preteky
– 1 sadu každej oblasti. Pre medzištátne stretnutia žiakov, dorastu a juniorov zakúpiť novú
teplákovú súpravu bunda + nohavice - New Line.
7. Termínová listina 2019
Je zverejnená na stránke SAZ-u. Organizácia medzištátnych stretnutí žiakov, dorastu
a juniorov sa bude riadiť podpísanými kontraktami na rok 2019. Podľa podpísaného kontraktu
prebehne 13. júla medzištátne dorastu v Trnave. Ostatné podľa termínovej listiny.
Komisia mládeže navrhuje prispieť primeranou finančnou dotáciou pre organizátorov
atletických pretekov pre kategóriu najmladších, mladších mimo súťaži v oblastiach.
8. Stretnutie športových gymnázií – vylepšenie spolupráce so SAZ /Illéš/
Zástupcovia Športových gymnázií Slovenska plánujú stretnutie s cieľom prejedať ďalšiu
spoluprácu zo SAZ, ako aj otázky transformácie ŠG. Taktiež zabezpečiť plynulejší prechod
atlétov do týchto útvarov.
9. Konferencia mládeže SAZ marec 2019 – návrh tém /Laurenčík/
KM plánuje seminár trénerov mládeže na 30 – 31. marca 2019. Dva dni v Banskej Bystrici na
Univerzite Mateja Bella. K zabezpečeniu prednášajúcich lektorov plánujeme osloviť športovú
psychologičku z Brna, vrhačských trénerov - Pankúch, Pátek, skok do diaľky – Handl
a Piaček, prípadne ďalších. Na druhý deň bude vystúpenie s ukážkami Detskej atletiky –
doc.Čilík a Ľašová. Ubytovanie aj strava pre účastníkov bude zabezpečená SAZ -om.
10. Požiadavky KM na SAZ
KM navrhuje vypracovať a do časopisu Atletika vkladať Metodické listy atletických disciplín,
ktoré nemáme pokryté trénermi – sú nepopulárne a na M SR v nich štartuje minimum
pretekárov, s cieľom rozšíriť záujem trénerov aj atlétov.
KM v priebehu roka 2019 zabezpečí video ukážky nácviku a zdokonaľovania vybraných
atletický disciplín v spolupráci s Máriom Porubcom, a tieto nahrať na USB kľúče SAZ-u a
odovzdať trénerom ZPM ku koncu roku 2019.
11. Zriadenie koordinátorov mládeže v SAZ
Ukladá sa členom KM, aby preverili možnosti kádrového obsadenia funkcie koordinátora
SAZ pre mládež vo všetkých oblastiach . Taktiež členovia KM pošlú svoj návrh pracovnej
náplne koordinátora SAZ pre mládež. Jedná so o plný úväzok. Jeho úlohou by bolo: Pomôcť
v regióne založiť Športovú triedu aj atletické kluby pri základných školách. Metodicky
usmerňovať a riadiť prácu trénerov mládeže v danom regióne. Pomáhať vo výklade nových
zákonov, smerníc, vzorových stanov pre klub, získavať a motivovať učiteľov telesnej
výchovy pre prácu v miestnom atletickom klube.
12. Rôzne
Na medzištátne stretnutia brať aj fyzioterapeuta - maséra.
Previesť kontrolu trénerov talentovanej mládeže, či spĺňajú požiadavky podľa nového zákona
o športe. Rozposlať trénerom ZPM mailom vyžiadanie potrebných dokladov v súlade so
zákonom o Športe - Zákon č. 440/2015 Zbierky.
KM sa opäť zaoberala MSR ml. žiakov. KM navrhuje na konferencii mládeže riešiť
problematiku týchto MSR či ich ponechať alebo sa vrátiť k modelu spred 3 rokov, keď sa
tieto MSR nekonali. V hnutí panujú rôzne názory, ale najdôležitejšie je sa pozrieť aký má

vplyv takáto súťaž na samotných pretekárov. Konkrétne preveriť či deti medailisti-finalisti M
SR mladších žiakov ďalej súťažia v doraste a junioroch alebo už s atletikou skončili.
V nových Kritériách pre hodnotenie činnosti ÚTM už je schválené, že mladší žiak, ktorý sa
umiestnil na 1 – 16. mieste na MSR ml. žiakov, získa 3 body.
KM navrhuje vo vrhačskej sekcii, aby vo vrhu guľou pre mladších žiakov bola zaradená 2kg
guľa.
.
Zapísal Bielik 30.1.2019

Overil: Illéš, Laurenčík

