ZÁPISNICA
z Komisie mládeže konanej 25.1.2020, Bratislava - SAZ
Program rokovania:
1. Otvorenie zasadnutie KM
2. Vrcholné podujatia 2020, plánované výjazdy /Illéš, Laurenčík, Lučka/
3. Problematika pri organizovaní mládežníckych pretekov v SAZ /M SR, hala, oblasti/
4. Financovanie mládeže v roku 2020/Laurenčík, Illéš/
5. Koncepcia 2020, Pravidlá rozvoja ÚTM 2020 /Laurenčík/
6. UTM 2019/20 ŠT a Prípravky ZPM /Bielik/
7. Návrhy na zlepšenie práce s mládežou v SAZ 2020 /KM SAZ/
8. Detská + mládežnícka atletika /Ľašová/
9. Termínová listina 2020 /Gigac, Illéš/
10. Fungovanie Športových gymnázií vylepšenie spolupráce so SAZ /Illéš/
11. Konferencie mládež SAZ marec 2020 /Illéš, Ľašová, Laurenčík/
12. Požiadavky KM na SAZ /KM SAZ/
13. Sústredenia 2020 HNO, EYOF, testovanie mládeže /Lúčka, Laurenčík/
14. Rôzne
Zúčastnení členovia KM SAZ: Illéš, Laurenčík, Lučka, Bielik, Gigac, Handl, Kotala, Ľašová
1.Otvorenie zasadnutia KM
Šéf KM M.Illéš privítal prítomných členov KM SAZ.
Informoval o činnosti v SAZ, o zmenách, ktoré sa uskutočnia v roku 2020, v rámci
sekretariátu a riadenia mládeže v SAZ.

2. Vrcholné podujatia, plánované výjazdy v roku 2020 /Illéš, Laurenčík, Lučka/
KM prerokovala jednotlivé podujatia podľa Termínovej listiny 2020 /ME17, MSJ a MeS/.
KM navrhla zrušenie limitov SAZ na MS a ME17. Dôvodom je pritvrdenie limitov zo strany EA
na ME U17 v Rieti (Taliansko) a aj limity WA na MS U20 do Nairobi (Keňa), ktoré sú veľmi
náročné. Znamená to, že keď atlét/atlétka splní limit WA a EA na vrcholne podujatie v roku
2020 pocestuje na plné náklady SAZ bez svojej spoluúčasti.
KM plánuje v roku 2020 pred ME U18 aj MS U20 organizovať spoločné sústredenia
v Šamoríne, odkiaľ sa atléti prepravia priamo na letisko, odkiaľ bude plánovaný odlet na
vrcholné podujatie. Treba v dostatočnom predstihu rezervovať – objednať ubytovanie,
stavu, prenájom priestorov, a pod. v športovom komplexe X–Bionic Sphere v Šamoríne pre
jednotlivé podujatia /z. Laurenčík/.
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Nominácia na Medzištátne stretnutie žiakov (SR), dorastu (ČR) a juniorov (Polský – Karpacz),
bude navrhované pre majstrov SR a doplnené o najlepších atlétov v aktuálnych tabuľkách
SAZ. /z. Laurenčík/.
Športové oblečenie zn. Newline je zabezpečené a všetci účastníci dostanú nepremokavú
reprezentačnú bundu, ktorú po pretekoch vrátia. KM navrhuje starú reprezentačnú výstroj
zn. NINA ponechať pri jednom z MeS pretekárom.
Podľa podpísaných kontraktov a aj na návrhu KM SAZ, nemôžu pretekať žiaci za dorast alebo
juniorov, a ani dorastenci za juniorov. Taktiež nemôže pretekať mladšie žiactvo na MeS
žiakov.

3.Problématika pri organizovaní mládežníckych pretekov – MSR, hala, oblasti
Vďaka štátnej dotácii na štadióny sa predpokladá vybudovanie nových štadiónov
a rekonštrukcia starých štadiónov. Na základe tejto skutočnosti sa predpokladá menej
možností na organizovanie majstrovských súťaží. Napríklad halové majstrovstvá
stredoslovenskej oblasti organizované v hale športového gymnázia v B. Bystrici už nespĺňajú
požiadavky pre zabezpečenie bezpečnosti účastníkov. Je k dispozícii málo voľných termínov,
aj z tohto dôvodu v roku 2020 nebudú organizované ani Medzioblastné stretnutia dorastu.
4. Plán financií na rok 2020 /Illeš/
Pre atlétov zaradených do Zväzovej prípravy mládeže skupina A............... 80 000 €
ZPM B a talentovaní pretekári /výstoj/........................................................ 10 000 €
ZPM A sústredenia pred MS + ME ............................................................... 10 000 €
Príspevok trénerom ZPM ............................................................................. 90 000 €
Útvary talentovanej mládeže - Športové triedy a Prípravky ZPM ............... 80 000 €
Projekt EYOF 2021........................................................................................ 25 000 €
Projekt MA ................................................................................................... 40 000 €
Projekt podpora trénerských kapacít .......................................................... 50 000 €
5. Projekty SAZ – mládež 2020 /Ľašová , Illeš/
V projekte EYOF 2021 pripravujeme pre tento rok širší tím 60 – 70 atlétov, ktorých SAZ
podporí spoločným sústredením. Pre najlepších jednotlivcov 8 – 12 atlétov je pripravená
vyššia podpora od SAZ, ale aj od SOŠV SR. Výstroj, propagácia, sústredenie v Šamoríne v
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rozsahu 120 osob/dní. Zodpovedný za projekt bude M. Laurenčík. Postupne budú oslovení
atléti, ich tréneri, rodičia, kluby o zapojení do tohto projektu.
Na EYOF-e 2021 nebudeme obsadzovať všetky disciplíny, účastnícke limity budú závisieť
podľa kvóty SOŠV. Predpoklad je účasť cca 20 atlétov z toho 10 dievčat a 10 chlapcov, čo by
znamenalo historicky najväčšiu výpravu na toto podujatie. Cieľom je zisk minimálne jednej
medaile.
Projekt podpory trénerských kapacít v roku 2020 počíta SAZ so sumou 50 000 €. Kritériá, kto
môže poberať finančný príspevok na trénera finálne vypracuje KM SAZ a predloží ho na
schválenie VV SAZ. Podporovaní budú tréneri klubov, ktoré sa umiestnili v bodovaní klubov
v roku 2019 v prvej 10-ke. Návrh KM SAZ je, aby bodovanie nezahŕňalo bodovanie kategórie
dospelých, len po kategóriu U23. Trénera, ktorého odporučí daný klub, musí následne
schváliť KM a VV SAZ. Podmienkou bude aj to, že podporu nebudú môcť poberať tréneri
zamestnaní v NŠC, ŠKP a VŠC Dukla. Tréner bude musieť mať minimálne trénerské vzdelanie
3 stupňa. Všetky podmienky spracuje KM na VV SAZ.
6. ÚTM – ŠT a P ZPM /Bielik/
Za rok 2019 poslalo vyhodnotenie 43 klubov. 2 kluby nevyhodnocovali - Žilina ŠK a Kryha
Bratislava. 10 klubov nezískalo potrebných 50 bodov na zaradenie do ÚTM. KM z toho
dôvodu vylúčila prípravku Lučenec-Pauko, pričom ŠT Lučenec-Marčoková odporučilo dať
polovičný príspevok na činnosť. Príspevok na činnosť nepridelili tiež klubu Holíč, Levoča
a Slávia Žilina. Pre rok 2020 zostáva do ÚTM zaradených 39 útvarov, 11 ŠT a 28 prípraviek. V
roku 2020 plánujeme rozdeliť sumu 80 000 €, čo v prepočte znamená 6,79,-eur za jeden
získaný bod v roku 2019.
KM sa zaoberala pripomienkami hlavného kontrolóra SAZ-u a prijala tieto uznesenia na rok
2020:
-

16 roční môžu bodovať za útvar ako žiaci ZŠ len na školských majstrovstvách,

-

16 roční môžu bodovať len ako bývalí členovia útvaru,

-

u novo vzniknutého útvaru, sa neuvádzajú v tabuľke body za bývalých členov,
nakoľko klub ešte neexistoval. Bývalí členovia sú pretekári, ktorí boli v útvare
zaradení a dosiahli vek 16 a viac rokov.

Návrh V. Handla: bodovanie za odchádzajúcich členov zmeniť na budúci rok nasledovne:
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 za žiaka
20 bodov
 za dorastenca
25 bodov
 za juniora
30 bodov
 za dospelého
35 bodov
Zmeniť aj bodovanie za účasť a medailu na ME, MS a OH – 50 – 70 – 100
7. Návrhy na zlepšenie činnosti s mládežou v SAZ 2020
KM plánuje pre ďalšie obdobie /pre rok 2021/ predložiť projekt centralizácie mládeže v SAZ.
8. Detská atletika + mládežnícka atletika /Ľašová/
Pribúdajú nové kluby, robili sa nové školenia trénerov DA. Rastie členská základňa SAZ-u za
rok 2019 bolo 8600 aktívnych členov do 12 rokov.
KM navrhuje zmeniť názov súťaže Korešpondenčná súťaž na – Trojboj žiakov atletických
prípraviek, jarné kolo a jesenné kolo.
J. Gigac: do budúcnosti navrhuje, aby KM sledovala štatistiku, koľko detí z DA prešlo do
riadnych atletických súťaží, ale aj napríklad do iných športov.
Mládežnícka atletika, ktorá je určená pre 12 – 15 ročných, je po prolongácii k 15.1.2020
zaregistrovaných 4113 detí.
KM navrhuje organizovať vo vybraných 3 – 4 kluboch /geograficky obsiahnuť SR/ šprintérsky
viacboj. SAZ by im finančne prispel na medaile, diplomy, časomieru.
9. Fungovanie ŠG
Zmena v názve na Stredná športová škola. KM zorganizuje celoslovenské stretnutie trénerov
a následne aj s riaditeľmi týchto škôl so zástupcami SAZ. Problémy na ŠŠ Trenčín, kde
domáci klub každoročne organizuje MSR aj oblastne súťaže. Dôležité je, aby sa tieto
problémy čím skôr vyriešili, aby nebol narušený chod súťaži v ZsAZ a SAZ. KM koncom roka
2019 spracovala kompletne informácie o ŠŠ na Slovensku, /viď. príloha/, ktoré dodali
jednotlivý zástupcovia týchto ŠŠ. Školy uvádzali svoje výsledky v uplynulom období, počty
trénerov, materiálno-technické zabezpečenie škôl, atd. Z uvedeného vyplýva, ako doležíte sú
SŠŠ pre SAZ a je nevyhnutné nadviazať ešte užšiu spoluprácu v nasledujúcom období. Všetky
školy vyjadrili záujem o vrátenie 8-ročnej formy na ŠŠ.
10. Konferencia trénerov mládeže SAZ 2020
Plánovaný termín seminár mládeže je 28. - 29.3. v Banskej Bystrici. Po minulom roku sa nám
osvedčil dvojdňový formát s praktickými ukážkami. Súčasťou semináru budú témy z projektu

4

Detská atletika, mládež a súťažná atletika v mládežníckych kategóriách, témy psychológie,
antidopingu, fyzioterapie v športe a pod. /z. Lašová, Illéš, Laurenčík/

11. Požiadavky KM na SAZ
Zabezpečiť dodanie výstroje ZPM už v prvej časti sezóny. Plán je máj 2020. Robiť
inštruktážne videá pre rôzne vekové kategórie.
12. Sústredenia 2020 HNO, EYOF
Sústredenie pre HNO opäť organizovať v Tatranských Matliaroch – 24 osôb v termíne 11. –
17.10.2020.
Testovanie mládeže pre vybraných atlétov zabezpečí M. Laurenčík cez NŠC alebo GCP
v Petržalke. Rozhodnutie o výbere miesta testovania bude závisieť od cenovej ponuky
jednotlivých testovacích centier /Laurenčík/. Informácie k sústredeniam k EYOF prerokované
v bode 5.
13. Rôzne
Testovanie

zaviesť

ako

povinné

vo

všetkých

sekciách

pre

reprezentantov

v kategóriách dorastu a juniorov. Každá sekcia si dohodne termíny testovania a obsah
testov.
Vlado Handl vyzdvihol prácu členov Komisie mládeže za posledné obdobie a pochválil
vedenie KM za otvorený demokratický prístup pri riešení problémov mládeže. Uznal značné
zlepšenie podmienok pre prácu s mládežou, lepší a kvalitnejší športový výstroj pre atlétov
reprezentujúcich SR, odmeňovanie trénerov, aj finančné príspevky pre atlétov zaradených
do ZPM A, tréningovú výstroj pre atlétov v ZPM B, ale aj talentované deti.
J. Gigac žiadal v predstihu vypracovať nominačné kritériá na Medzištátne stretnutia v roku
2020. KM k tomu prijala uznesenie, že žiaci budú nominovaní – majster SR, plus jeden
s najlepším výkonom, to isté u dorastencov. U juniorov budú nominovaní dvaja s najlepším
aktuálnym výkonom s prihliadnutím aj na rok 2019. Návrhy na nomináciu predložia za žiakov
- Lučka, dorast - Laurenčík a juniorov - Illeš. Komisia všetky nominačné návrhy predloží na
schválenie VV SAZ. /z. Laurenčík, Illeš, Lučka/.
Červené súpravy z minulého obdobia zn. NINA, sa rozdajú na Medzištátnom stretnutí
dorastu a ponechajú sa pretekárom, prípadne trénerom.
Bielik upovedomí písomne klub Naša Bratislava o zmene bodov Vyhodnotenia roku 2019
v súlade s kontrolným zistením.
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Illéš pripomenul dôležitosť dotazníkov „I run clean“. Pretekári ich musia mať spravené, inak
nebudú môcť štartovať na vrcholných podujatiach.

Zapísal Bielik 25.1.2020

Overil: Illéš, Laurenčík
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