ZÁPISNICA
zo zasadnutia komisie mládeže SAZ, ktoré sa uskutočnilo dňa 1.2.2021 /pondelok 17:30/ online.
Zúčastnení: Illéš, Laurenčík, Lučka, Ľašová, Benčík, Handl, Benko L., Kučerová, Kotala, Gigac
Ospravedlnení: Bielik, Pecze
Pozvaní: reprezentačný tréner SAZ - Pupiš

Program rokovania:
1. Otvorenie zasadnutie KM
2. Aktuálny stav sezóny 2021 (hala, vonku, VP, MeS, Lowicz, MoS) / Illéš, Laurenčík, Lučka/
3. Informácie o schválených materiáloch KM na sezónu 2021 + koncepcia mládež 2021 - 24
4. Projekty 2021 MA, DA, EYOF, HNO /Lašová, Laurenčík, Lučka/
5. ŠT a PZPM + aktuálne problémy + spôsob vyhodnocovania v Covid sezóne /Lašová/
6. Konferencia mládež SAZ, dorastenecká liga 2022, rozsah pretekania 2022 /Laurenčík, Gigac/
7. Rôzne + požiadavky KM na SAZ /členovia KM SAZ/
1.Otvorenie zasadnutia KM
Predseda KM M. Illéš privítal prítomných členov KM a šéftrénera SAZ Martina Pupiša. Uviedol fakt, že
v tejto dobe nie je možnosť robiť zasadnutie KM inou formou ako online. Predstavil plán stretnutí KM na
ďalšie obdobie. Predstavil nových členov KM a všetkým zaprial veľa elánu do ich práce. Spomenul
záujem viacerých členov SAZ byť členmi KM. V rámci zabezpečenia efektívneho fungovania KM SAZ
bolo vyhovené všetkým požiadavkám o zastúpenie v KM SAZ, ktoré boli predostrené predsedovi KM
SAZ pred ukončením kreovania KM SAZ . Aktuálne má v KM zastúpenie každá oblasť.
2. Aktuálny stav sezóny 2021 (hala, von, termínovka, VP, MeS, Lowicz, MoS)
M. Illéš a M. Pupiš predostreli aktuálny stav halovej sezóny. Kompetentné orgány momentálne nedovolia
organizáciu podujatí v hale Elán. Odkladá sa halový míting Elán a neistá je aj organizácia MSR. SAZ
vyvíja iniciatívu a snaží sa cez rôzne cesty zabezpečiť možnosť organizácie týchto podujatí za prísnych
epidemiologických opatrení.
KM si rozobrala nominačné kritériá na účasť na Medzištátnych stretnutiach mládeže 2021, boli
vymenované VP pre rok 2021: Keňa MS U20, ME U18 Rieti, OH Tokio, ME23 Bergen, ME20 Tallin
a MeS U 16, U18, U20. Limity a kritériá budú zverejnené na stránke SAZ.

Letná termínovka je vypracovaná a uvidí sa, či bude možná jej kompletná realizácia. Predpokladáme, že
halové oblastné súťaže sa neuskutočnia, čo bude mať vplyv aj na hodnotenie a bodovanie ÚTM v roku
2021. KM SAZ vypracuje osnovu bodovania ÚTM s prihliadnutím na obmedzenia vyplývajúce z covid
19 sezóny.
3.Informácie o schválených materiáloch KM na sezónu 2021 + koncepcia mládež 2021 – 24
Predseda komisia mládeže informoval o materiáloch, ktoré jej členovia dostávali priebežne v mesiacoch
december a január a zaslané na VV SAZ na schválenie: Zoznam ZPM pre rok 2021 + TOP mládež SAZ
2021, Pravidlá rozvoja ÚTM na rok 2021, koncepcia mládeže SAZ na 2021 – 2024, bodovanie 2020 +
financie UTM /ŠT a PZPM/ na rok 2021. Tiež uviedol ďalšie informácie pre potrebu VV SAZ, KM SAZ
a celého hnutia: zoznam trénerov SŠŠ 2021, úpravy rozloženia materiálov na stránke SAZ v sekcii KM
SAZ, zoznam zaradených pretekárov v strediskách pre rok 2021, nádeje v žiackych kategóriách v
sledovaní SAZ pre rok 2021, prehľad koncepcie SAZ pre fungovanie s mládežou /tab./, zoznam atlétov
zaradených v ÚTM /ŠT a PZPM/ za rok 2020, koncept projektu DA na rok 2021, koncept projektu HNO
na rok 2021, koncept projektu MA na rok 2021, informácia z projektu podpora trénerských kapacít
/odovzdané hodnotenia štatutárov klubov/.

4.Projekty 2021 MA, DA, EYOF, HNO
Zodpovední členovia KM za tieto projekty M. Lučka, V. Ľašová a M. Laurenčík predstavili plán na rok
2021. Zámer projektov ich realizáciu a zmenu pre ďalší rok. V. Ľašová zodpovedná za projekt MA
hovorila, že SAZ v týchto dňoch realizuje nákup materiálu /súprav/ MA na rok 2021. M. Laurenčík a M.
Lučka informovali o projektoch EYOF a HNO.
5.ŠT a PZPM + aktuálne problémy + spôsob vyhodnocovania v Covid sezóne
M. Laurenčík a V. Ľašová informovali o vyhodnotení bodovania osnov PZPM a ŠT za rok 2020, všetkým
členom KM boli zaslané všetky osnovy bodovania aj s pripomienkami na kontrolu. Taktiež boli osnovy
zaslané aj na jednotlivé kluby na pripomienkovanie, kedy sa riešili body za aktuálnych a bývalých členov.
Bola vykonaná opätovná kontrola KM a kontrolórom SAZ p. Malíkom. Upravené bodovanie
s pridelenými financiami bude zverejnené na stránke SAZ.
Na stránke SAZ boli zverejnené upravené pravidlá bodovania osnov PZPM a ŠT pre rok 2021, na základe
pripomienok a podnetov zo strany klubov. KM sa zaoberala aj pripomienkami klubov, ktoré boli
súčasťou vyhodnotení. Hlavnou požiadavkou klubov bolo nákup materiálu a pomôcok. Opätovne bolo
zdôraznené, že pridelené financie za získané body sú určené prioritne na nákup materiálu a pomôcok do
klubov resp. do ÚTM.

6.Konferencia mládež SAZ, dorastenecká liga 2022, rozsah pretekania 2022
Každoročná konferencia mládeže SAZ bola pripravená aj v roku 2020.Táto bola kvôli epidémii tesne pred
jej konaním zrušená. Boli pripravené prednášky s kvalitnými prednášajúci. Aj pre tento rok tu je aktuálna
obava, že túto konferenciu nebudeme môcť organizovať. Uvidíme vývoj situácie, ale pokiaľ by nebol
možný termín marec 2021 tak budeme zvažovať ďalšie termíny koncom roka.
Projektom dorasteneckej ligy sa komisia mládeže zaoberá od roku 2015, keď s nápadom jej vzniku prišiel
Ján Gigac spolu s predsedom športovo-technickej komisie Róbertom Mittermayerom. V roku 2017 sa
podarilo pripraviť súťažný poriadok tejto ligy. Rok 2021 KM a ŠTK musia nastaviť optimálny model
tejto ligy a navrhnúť VZ, VV SAZ jej naštartovanie v roku 2022. K rozsahu pretekania v mládežníckych
kategóriách sa v spolupráci s odborníkmi v danej téme plánuje zorganizovať stretanie kde by sa sporné
veci mali vyriešiť a nastaviť do budúcna.
7.Rôzne + požiadavky KM na SAZ /členovia KM SAZ/
M. Pupiš rozšíril informácie o aktuálnej halovej sezóne o problémy s organizovaním pretekov v hale Elán
z dôvodu reštrikcií štátu. Vyslovil nádej, že bude možné organizovať aspoň časť podujatí a hlavne MSR.
L. Kotala sa opýtal na možnosť zo strany SAZ zorganizovať spoločnú prípravu v bubline v Šamoríne.
Gigac hovoril o návrhu na zmenu rozsahu pretekania sa v SAZ.
Handl uviedol svoj návrh z minulých rokov. Neorganizovať dorasteneckú ale juniorskú ligu. Uviedol
nutnosť motivácie trénerov v mládeži. Tréneri DA zarobia veľa a tréneri v MA a staršej kategórií málo.
Kučerová vyzdvihla možnosť organizovať online súťaže pre deti. Samozrejme, keď to bude možné.
Benčík súhlasil s možnosťou využívať pre atlétov služby psychológa /mentálny koučing/. Využívajú to aj
na Dukle. Tiež uviedol potrebu vzdelávania trénerov na všetkých úrovniach
Benko hovoril o budúcej spolupráci sekcie skokov a KM. Laurenčík požiadal členov KM SAZ o zváženie
možnosti zriadiť športové triedy na základných školách vo svojich oblastiach, za pomoci SAZ.

Zapísala 1.2.2021 Ľašová

Overili: Laurenčík, Illéš

