
 
 

 

Z Á P I S N I C A 

zo zasadnutie Komisie mládeže, konanej dňa 20.februára 2016 Bratislava 

 

 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutie KM 

2. Sezóna 2016 – termínovka / predseda ŠTK / 

3. Systém súťaží 2016 – návrh zmeny v rozsahu pretekania /predseda ŠTK / predseda ŠTK/ 

4. Plán vrcholných podujatí 2016 – MSJ, ME 17, MeS-J, D, Ž /Illéš, Laurenčík/ 

5. Koncepcia mládeže 2016- informácie o zmenách – doplneniach / Laurenčík / 

6. Financovanie mládeže SAZ 2016 – ÚTM, ZPM /Illéš, Laurenčík / 

7. Odmeňovanie trénerov 2016 / Illéš / 

8. ZPM – fungovanie v roku 2016  

9. Vyhodnotenie ÚTM – ŠT a P ZPM za rok 2016 – body, financie / Bielik /  

10.Detská atletika / Laurenčík, Kozolková / 

11.Projekta SAZ – korešpondenčná súťaž atletických prípraviek 

12.Konferencia mládež SAZ marec 2016 – návrh tém / ÚTM, ZPM / 

13.Kritériá hodnotenia ÚTM pre rok 2016 návrh zmien bodovania / Bielik, Laurenčík / 

14.Požiadavky KM na SAZ– zasadnutia, konferencie, testovanie, semináre, nákup materiálu 

15. Výcvikové tábory 2016 

16. Rôzne 

  

Prítomní: pp. M.Illéš, M.Laurenčík, V.Bezdíček,  Š.Bielik,  V.Handl, R.Mittermayer, 

                E.Revayová, M.Lučka, J.Gigac, V.Handl, D.Kozolková, V.Gubrický, P. Pankúch  -tréner sekcie,  

    P. Kováč – tréner sekcie 

Ospravedlnení: R.Benčík,  L.Opatovská, Z. Kollarovič 

 

Bod č.1) 

 Prítomných členov komisie privítal predseda komisie mládeže Martin Illéš, informoval o programe 

rokovania. 

Vyzval generálneho sekretára V. Gubrického, aby podal najnovšiu informáciu zo zasadnutí VV SAZ 

o nových projektoch pre mládež a novom financovaní mládeže. Generálny sekretár SAZ Ing. V. Gubrický - 

hovoril o schválených programoch a financiách pre mládežnícke aktivity na rok 2016. SAZ bude rozdeľovať 

cca 100 000,-eur pre trénerov, ktorí pracujú s mládežou. K tomu bude nutné uzatvoriť zmluvy a dohody 

s klubmi, kde pracujú s mládežou. Presné pravidlá a schéma navyšovania bude zverejnená na stránke SAZ. 

Sumu si klub sám rozdelí/ohodnotí trénerov za svoju prácu. Z celkových počtov detí v klube za ktoré bude 

možné použiť dotáciu sa odrátali deti, ktoré sú zaradené v Športových gymnáziách. Športové poukazy zatiaľ 

nie sú vládou schválené.   

M. Illéš informoval o tom, že KM SAZ zasadá 2x ročne podľa toho ako si to KM navrhla na svojom prvom 

zasadnutí pričom všetky vzniknuté problémy rieši pomocou elektronickej pošty a na pretekoch SAZ 

nepretržite v priebehu celého roka.  



 
Bod č.2) 

 Systém súťaží mládeže v roku 2016 ozrejmil vo svojom vystúpení predseda komisie ŠTK - R. 

Mittermayer, prerokovala sa termínová listina a medzištátne stretnutia. 

Tréner V. Handl navrhoval sprísniť bodovanie tak, že za vopred stanovené limity budú pridelené pretekárovi 

(a tým aj klubu) bonus body, za najslabšie výkony nedávať žiadne body. 

R. Mittermayer predstavil nové preteky pre kategóriu dorastu – medzioblastné majstrovstvá pre kategóriu 

dorastu, ktoré sa budú konať v Košiciach dňa 21.5.2016. Onedlho budú k dispozícii propozície.  

  

Bod č.3) 

Predseda KM SAZ p. Illéš oboznámil členov komisie o výstupoch z rokovania odbornej komisie na pôde 

FTVŠ k rozsahu pretekania. Komisia zaujala svoj kladný postoj k výstupom z tohto sedenia a odporúča 

ďalšie zapracovanie zmien v rozsahu pretekania. Celým materiálom sa bude následne zaoberať ŠTK.   

 

Bod č.4) 

K tomuto bodu informovali repre tréneri Illéš a Laurenčík. Návrhy nominácie na jednotlivé vrcholné 

podujatia pre mládež boli podrobne rozobrané, boli to hlavne: 

- Majstrovstvá Sveta juniorov Poľsko – Bydgoszcz 2016. Preberala sa výška spoluúčasti na toto 

podujatie a tiež kandidáti účasti. 

- Majstrovstvá Európy do 17 rokov Tbilisi Azarbajdžán, možnosť plnenia limitov v termíne od 

1.1.2015 – 4.7.2016. Pretekári a pretekárky, ktorí splnia limit v termíne od 1.1.2015 do 31.12.2015, 

bez potvrdenia výkonnosti v roku 2016 budú môcť štartovať na tomto podujatí na vlastné náklady. 

K výške spoluúčasti tých čo nesplnia A limit (pretekári s Entry limitom) bola obsiahla diskusia 

pôvodných 450,-eur navrhovali viacerí členovia komisia znížiť.  

- Tretím najvýznamnejším podujatím bude pre mládež v roku 2016 Svetová gymnaziáda do 17 rokov 

v Turecku. Predbežná dohoda je na  počet 4 - 5 chlapcov + 4 - 5 dievčat. Členovia KM navrhovali 

urobiť limity k počtu pretekárov s prihliadnutím aj na štafety. Zmapovať koľko je v hre pretekárov -

zobrať do úvahy väčší počet pretekárov – aj 20 a z toho potom vyberať tých najlepších, na SG budú 

všetky disciplíny + 4 štafety. 

- M. Laurenčík podal informáciu k tohtoročným  medzištátnym stretnutiam.  

      

Bod č.5 

Zmeny a doplnenia predstavil M. Laurenčík. Kompletným materiál bol predložený na schválenie do VV 

SAZ.  

Hlavné zmeny v pravidlách rozvoja ÚTM v SAZ pre rok 2016 sú: 

       -  Navýšenie financií pre odmeny trénerov ZPM za pravidelnú tréningovú činnosť, ale i navýšenie   

           financií za dosiahnuté výsledky na týchto podujatiach. 

       -   Možnosť využitia diagnostického centa NŠC pre pretekárov ZPM A a ZPM B. 

       -   Podmienenie zaradenia pretekára do ZPM A a ZPM B  je mať osobného trénera, ktorý je za vedenie    

            jeho športovej prípravy zodpovedný. 

 

P. Pankúch podal návrh na použitie financií ZPM „B“ nielen na nákup oblečenia, ale aj náradia –disky, gule, 

oštepy. Tento bod bol KM SAZ schválný s platnosťou od roku 2016. 



 
 

Bod č.6) 

 ÚTM - Športové triedy a Prípravky zväzovej prípravy mládeže sa rozšírili a v roku 2016 bude 13 

Športový tried a až 23 Prípraviek ZPM. Tabuľky z bodmi a financiami ( jeden bod cca 5,5 -eur ) budú 

zverejnená na stránke SAZ-u. Žiadosť o priznanie bodov za minulých členov u novovzniknutej prípravky 

KRYHA Bratislava bola prítomnými členmi KM zamietnutá. Tento bod bude uvedený v pravidlách 

bodovanie ÚTM. Ďalším bodom bolo upresnenie toho že pretekári ŠG nemôžu byť bodovaný v PZPM ako 

súčasní členovia.  

 

Bod č.7) 

 Odmeňovať sa bude podľa koncepcie platnej pre rok 2016. Boli uvedené navýšenia odmien trénerov 

z tejto koncepcie, rozdelenie financií na trénerov mládeže /projekt 100.000€/, Podpora klubov, ktoré majú 

svoje družstvá v oblastných súťažiach.  

  

Bod č.8) 

Bolo prerokované financovanie pretekárov ZPM. Možnosť testovanie v NŠC a TOP team ZPM. 

 

Bod č.9) 

 Vyhodnotenie ÚTM bolo v roku 2016 konečne zaslané na SAZ načas. Nepresnosti boli odstránené. 

Celkovo získané body sú v tabuľke, ktorá bude zaslaná na jednotlivé ÚTM. Pribudli nové prípravky 

v Bratislave – Kryha (Berešová), v Košiciach (Vovčko), vo Zvolene (Sokolíková), Ban.Bystrica (Feldvári), 

Bojničky (Šiška). 

ÚTM žiadajú nákup športového náradia a náčinia, bloky, stopky, disky, oštepy, gule, kladivá, detské žrde,... 

 

Bod č.10 

Darina Kozolková referovala o aktivitách a projektoch zrealizovaných v roku 2015 a plán na rok 2016.  

Oboznámila KM s novými projektmi na rok 2016 v Detskej atletike: 

- Bavme deti športom 

- Detská štafetová liga 

- Detský viacboj 

- Detská atletika v jednotlivých okresných miestach, kde neprebieha žiadny krúžok ani tréning Detskej 

atletiky 

- Korešpondenčná súťaž  

- Predstavenie spolupráce s krajskými koordinátormi 

- Oboznámenie KM s plánovanými termínmi školenia Detskej atletiky 

 

Bod č.11 

 Korešpondenčná súťaž detí v atletika prebehla v roku 2015. Plánuje sa jej ďalšie pokračovanie. KM 

prerokovala jej vylepšenia a navrhla doplnenie disciplín. D. Kozolková informovala, že na Slovensku 

funguje 54 atletických škôlok. Aj touto súťažou sa má zaoberať nový pracovník SAZ Ján Beňa. Pripravuje 

sa školenie pre cvičiteľov IAAF. 



 
Prebehla diskusia k súťaži Hľadáme nových olympionikov: 600m, 1000m, štafety 4x60mresp. 4x100m. Na 

jej vylepšení bude pracovať trénerka Janka Floreková v spolupráci s Pavlom Kováčom, ktorá predloží 

projekt revitalizácie tejto súťaže.  

 

Bod č.12) 

 Konferencia mládežníckych trénerov je plánovaná na 12.marec 2016 – Banská Bystrica alebo 

Šamorín. doobeda- ŠT + Prípravky ZPM  poobede – ZPM.  Prednášajúci budú predbežne Eugen Laczo, 

Naďa Bendová a Jaroslav Broďáni. Na stránku pôjde v nasledujúcich dňoch pozvánka s prihlasovacím 

formulárom.  

  

Bod č.13) 

 Zmena v Kritériách hodnotenia ŠT a P ZPM – Informáciu podal M. Laurenčík. Presné návrhy budú 

predložené na jesenné zasadnutie KM.  

 

Bod č.14) 

 Požiadavky na testovanie, semináre, nákup materiálu. Padol návrh na zabezpečenie kompletného 

výkladu nového Zákona o športe, aké povinnosti majú kluby, aký je dopad na činnosť jednotlivých klubov. 

Záujem bol i o informácie pre  živnostníkov, ktorí pôsobia v SAZ, ako sa menia podmienky pre túto skupinu 

pracovníkov pôsobiacich v športe. 

 

Bod č.15) 

M. Laurenčík  informoval o výcvikových táboroch z ponuky MV SR. 

Prvý sa bude konať v dňoch 12-15. marca 2016 v Tatranskej Lomnici v hoteli Kremenec pre najúspešnejších 

pretekárov projektu „Hľadáme nových olympionikov“ za rok 2015. 

Druhý v termíne 14 - 17.marca 2016 na Donovaloch v hoteli Smrekovec. Toto výberové sústredenie je 

určené pre členov najúspešnejších ÚTM za rok 2015. (Prvé tri ŠT a prvé tri  PZPM). Cieľom sústredenia je 

výmena skúseností s prípravou talentovaných atlétov a ukážky tréningových prostriedkov v jednotlivých 

atletických disciplínach. 

Bod č.16) 

Prebehla diskusia k prebiehajúcej halovej sezóne.  

Plán ďalšieho zasadnutie KM je počas letnej sezóny. Predseda KM uviedol možnosť usporiadať ďalšie 

zasadnutie KM v Brne počas MeS dorastu na náklady domáceho organizátora.   

 

 

  

        Zapísal:  Štefan Bielik             overil:  Martin Illéš, Milan Laurenčík 

                                         

  

 


