Zápisnica
z Komisie mládeže konanej 23.10.2019 na Štrbskom Plese

Program rokovania:
1. Otvorenie zasadnutie KM
2. Vrcholné podujatia 2019 – EYOF, MEJ, ME23 /Illéš, Laurenčík/
3. Vyhodnotenie MeS 2019 a MoS 2019
4. Problémy pri organizovaní mládežníckych pretekov SAZ (MSR)
5. Financovanie mládež SAZ 2019 – ÚTM, ZPM, odmeňovanie trénerov /Illéš, Laurenčík, Bielik/
6. Koncepcia mládež 2020 / Laurenčík/
7. Návrhy na zlepšenie činnosti s mládežou v SAZ 2020+
8. Projekt mládežnícka atletika jeho realizácia /Lašová/
9. Návrh projektov – podpora trénerských kapacít, mládežnícka atletika a ďalšie /Illéš, Laurenčík/
10. Sústredenie 2019 HNO, EYOF /Lučka/
11. Rôzne

Zúčastnení členovia KM SAZ: Illéš, Laurenčík, Bielik, Lučka, Ľašová
1. Otvorenie zasadnutia KM
Prítomných privítal predseda komisie Martin Illéš
Priebežné zhodnotenie sústredenia na Štrbskom Plese, vyhodnotenie prednášok v priebehu sústredenia,
princíp nominácie mládežníkov na toto sústredenie.
2. Vrcholné podujatia 2019 – EYOF, MEJ, ME23 /Illéš, Laurenčík/
Predseda KM, M.Illéš vyhodnotil juniorské MEJ: Na ME sme mali spolu 16 pretekárov. Bola to historicky
najväčšia výprava. Osem z nich boli s „A“ limitom. Celkovo štyria pretekári si prekonali na podujatí svoje
osobne rekordy. Absolútne najväčším úspechom bola nečakaná medaila Mateja Balúcha na 400mprek. Naša
výprava získala 7 umiestnení do prvej 15ky Ďalej 3 umiestnenia do prvej 10ky. V bodovaní krajín sme
obsadili 24. miesto.
Nominácia trénerov bola na základe splnených kritérií. Každý pretekár s A limitom mal na podujatí svojho
trénera. Na šampionáte sa predstavila aj štafeta 4x100m /kde dvaja pretekári zo štafety mali individuálny
limit/. Štafeta sa na poslednú chvíľu menila a najrýchlejší pretekár Matej Balúch musel dať prednostu účasti
vo finále 400mprek. a Samuel Sloboda v deň pretekov ráno ochorel.
Pretekári pred MEJ absolvovali teambuildingové sústredenie v Šamoríne.
EYOF zhodnotil p. Laurenčík: Európsky mládežnícky olympijský festival. Olympiáda mladých športovcov
Európy, ktorej súčasťou bola i výprava Slovenska. Jedným z desiatich športov, v ktorých sa v Baku pretekalo
bola atletika. Pätnásť atlétov (osem dievčat a sedem chlapcov) plus štyria tréneri tvorili atletickú časť výpravy
v Azerbajdžane. Súperili so 641 svojimi rovesníkmi zo 46 krajín. Väčšia časť pretekárov v tejto vekovej
kategórií mali po prvýkrát možnosť zažiť ozajstné veľké preteky so všetkým, čo k tomu patrí. Takúto
konkurenciu zažili všetci z nich po prvýkrát. Niektorí dokázali atmosféru využiť k akcelerácií svojej
výkonnosti. Štyria dosiahli na podujatí osobný rekord. Adam Hriň v skoku do diaľky, Jakub Nemec v behu
na 200m, Andrea Švecová v behu na 400m, Lucia Šišoláková v behu na 2000m prekážok. Lucii sa podaril
prekonať vo finálovom behu i Slovenský rekord v tejto disciplíne. Niektorým sa tento tlak nepodarilo
spracovať a zaplatili povestnú nováčikovskú daň. Vo výsledkových listinách na popredných miestach, pri
najúspešnejších pretekároch, sa často vyskytovala skratka PB resp. SB. Je jasné, že uspieť môže na takomto

podujatí len ten, kto je v správny čas schopný podať maximálny výkon. Snahu a chcenie nemožno uprieť
žiadnemu zo zúčastnených slovenských pretekárov. Najlepšie si počínala Viktória Forster ktorá obsadila 4.
a 6. miesto a Filip Révaj, ktorý obsadil taktiež výborné 4. miesto.

3. Vyhodnotenie Medzioblastného stretnutie dorastencov Trnava a Medzištátnych stretnutí st.žiakov Slovinsko Ptuj a juniorov HUN – Gyor 2019 /Lučka, Illéš, Laurenčík/.
Medzioblastné stretnutie dorastu v Trnave, Organizátori opäť výborne zvládli toto medzi mládežou i trénermi
obľúbené stretnutie. Členovia KM vyjadrili pochvalu domácemu organizátorovi. Vyhodnotenie
Medzištátnych stretnutí st. žiakov a juniorov urobili vedúci týchto výprav.
4. Problémy pri organizovaní mládežníckych pretekov a Majstrovstiev SR
Členovia KM jednotlivo prešli MSR a zhodnotili ich priebeh a problémy, ktoré sa v priebehu roka vyskytli.
Viacero problémov bolo riešene už v priebehu roka a mnohé budú prerokované na zasadnutí ŠTK pripadne
na trénerských zasadnutiach jednotlivých sekcii. KM sa zhodla, že zrušenie MSR ml. žiakov sa javí ako
opodstatnené a do budúcna bude navrhovať obmedziť pretekanie sa tejto kategórií v starších vekových
kategóriách.
5. Financovanie mládeže SAZ 2019 – ÚTM, ZPM /Illéš, Laurenčík, Bielik/
Financie ÚTM aj ZPM v roku 2019 sú priebežne zúčtovávané na sekretariáte SAZ. Väčšina klubov už túto
svoju povinnosť spravila a zostávajúce kluby budú opätovne vyzvané k zúčtovaniu im pridelených financií.
Pretekári ZPM taktiež zúčtovávajú financie priebežne.
6. koncepcia mládež 2020 /Laurenčík/
KM navrhuje v koncepcii pre rok pár zmien ktoré konkrétne budú predložené trénerskej komisii a následne
na zasadnutie VV SAZ.
7. Návrhy na zlepšenie činnosti s mládežou v SAZ 2020+
Rozbehnúť projekt detskej atletiky. Výstavbou plnohodnotných atletických dráh s primeraným vybavením
vytvoriť podmienky pre pravidelný tréning pre väčšinu talentovanej populácie na celom Slovensku.
Zakúpením prekážkových sád nižších prekážok vytvoriť podmienky na pretekanie a trénovanie tejto
disciplíny v kategórií mladšieho a najmladšieho žiactva.
Pokúsiť sa profesionalizovať trénerské kádre.
8.Projekt mládežnícka atletika jeho realizácia /Ľašová/
Cieľ projektu je zabezpečiť prechod detí z Detskej atletiky (DA) do dorasteneckej a juniorskej atletiky.
Pokúsiť sa, aby po skončení DA (11 rokov), aspoň polovica zostala v žiackej atletike a aspoň štvrtina prešla
do dorasteneckej kategórie. Hlavne tí najšikovnejší aby pokračovali vo všestrannej príprave s výraznejším
zameraním na atletiku ako v DA. Naučiť deti základy techniky atletických disciplín, dať im priestor pretekať
v atletických súťažiach a rozvinúť predpoklady pre budúce výkony. Východiská projektu DA sú veľmi dobré.
Snahou je pokrytie v rámci celej SR. Veľký počet škôl a klubov vo viacerých oblastiach však nepokračuje
ďalšia príprava pre detí vo veku po dovŕšení 10-11 r. nie je zabezpečená.
9. Návrh projektov – podpora trénerských kapacít, mládežnícka atletika a ďalšie /Illéš, Laurenčík/
Stručne rozobrali projekt podpory trénerských kapacít u trénerov mládeže v roku 2020. Jedná sa o podporu
trénerov v kluboch. Konkrétne rozpísaný projekt bude predložený na schválenie VV SAZ a vopred prejednaný
na jednotlivých sekciách.
10. Sústredenie 2019 HNO, EYOF /Lučka/
Sústredenie EYOF a HNO, ktoré skončilo včera zhodnotil jeho vedúci p. Lučka. Sústredenie prebehlo bez
vážnejších problémov a splnilo svoj účel. Do budúcna plánuje KM projekt EYOF zmasívniť a organizovať
ďalšie takéto sústredenia pre pretekárov ktorí smerujú k EYOF 2021.

11.Rôzne
p. Illéš informoval o plánovanom materiálnom vybavení trénerov ZPM a podal informáciu o ponuke SOV
spolupráce v zabezpečení tímu dorastencov pre EYOF 2021 konanom v Banskej Bystrici. Informoval aj
o programe I run clean, ktorý v roku 2020 musia absolvovať všetci mládežnícky pretekári a aj ich tréneri
zaradení v útvaroch SAZ.
Zapísal Š. Bielik

Overil: M. Illéš

