
 Návrhy KM na zlepšenie práce s mládežou v SAZ + finančné 
zabezpečenie 

 

Návrhy do konca roka 2015:  

1. vyplatiť cestovné krajom podľa cestovného v roku 2015 + 100€ za účasť družstva v lige 

/dorast + st.žiaci + ml.žiaci + najm.žiaci/  

2. ošatné trénerov /šuštáková súprava resp. tepláková súprava/ tréneri ZPM prípadne ÚTM 

podľa možností  

3. nákup stopky trénerom ZPM /šprinty, behy, chôdza/  

4. Zabezpečiť TOP mládež doplnkami výživy + tréningové oblečenie mimo financií čo budú mať 

na prípravu zo ZPM a mimo oblečenia na vrcholné podujatia 

5. Sady detskej atletiky – rozdať na základe ďalšieho kľúča  

Návrhy na rok 2016: 

1. Zahraničné jarné sústredenie v lepších klimatických podmienkach pre ZPM  cca 40 pretekárov 

+ 10 trénerov /prípadne po sekciách/ /Tata, Nymburk, Chorvátsko, Čierna Hora, 

Španielsko,..../ 

2. Sústredenie pre celoslovenský  výber ÚTM pretekári + tréneri. S náplňou  prejednania 

problematiky ÚTM s pohľadu  vládou SR  schváleného materiálu „Koncepcia práce so 

športovo talentovanou mládežou na roky 2015 – 2020“ Smrekovec Donovaly v termíne  

08.03. - 12.03.2016 pre 40 osôb. 

3. Sústredenie pre najúspešnejších trénerov a pretekárov projektu SAZ „Hľadáme 

nových olympionikov“ Kremenec Tatranská Lomnica  v termíne 09.01. - 13.01.2016 

pre 32 osôb. 
4. Realizovať projekt podpory registrácie pretekárov v SAZ do 18 rokov /viď príloha/ Získať  

nových atlétov, pracovať s nimi , zaregistrovať v SAZ  a získať pravidelnú finančnú odmenu –

projekt registrácie nových atlétov 

5. Preteky oblastí /krajov/ v dorasteneckej kategórií (dvaja za kraj) + štafetový pohár žiakov 

6. Finančná podpora trénerov cez registráciu nových členov /súčasť projektu/ 

7.  Zvýšiť sumy /odmeny/ trénerom ZPM 

8. A.) Seminár trénerov ZPM zameraný na analýzu práce a finančno-materiálna podpora 

pretekárov ZPM.   

B.) Seminár trénerov  ÚTM /každoročne organizovaný/ s dôrazom na prezentáciu práce s 

mládežou, nie špecializovať v mladom veku. Výber primeraných tréningových prostriedkov. 

Praktické ukážky štafeta, prekážky... osloviť Maďarov odprezentovať projekt detská atletika v 

Maďarsku /marec 2016/ 

9. Príspevok na cestovné krajom /dorast, st. žiaci/ prerátať podľa km a príspevok klubu čo mal 

družstvo v súťaži družstiev st. žiakov a dorastu bez ohľadu na cestovné /100€/ 

10. Súťaže „prípravkárov“ /atletické škôlky/ medzi jednotlivými atletickými škôlkami – príspevok 

na usporiadanie 150€ klub (rozhodcovia, medaile, sladkosti, diplomy) 

11. Korešpondenčná súťaž  - kúpiť odznaky SAZ všetkým zúčastneným, vytvoriť atletický pas/ 

bude obsahovať viacero informácie o SAZ o atletike + info o pretekárovi atd./  



12. Zabezpečiť TOP mládež doplnkami výživy + tréningové oblečenie mimo financií čo budú mať 

na prípravu zo ZPM a mimo oblečenia na vrcholné podujatia 

13. Psychológ pre športovcov 

14. Atletické prípravky -  úväzok /60 - 160€/ trénerovi za určitých podmienok / ak má útvar napr. 

20 detí 60€ ak má do 40 detí tak 120€ ak má 40 a viac detí tak 160€ ???/ 

15. Súťaž hľadáme nových olympionikov -pričleniť štafety 4x60m alebo 4x100m/štafetový pohár/ 

16. Zaradiť do súťaže družstiev aj súťaž družstiev ml. žiakov /jeseň – postup z krajských kôl/  

17. Projekt Šamorín 2017 juniori /vybrať dorastenecký team – príprava smerom k ME 2017/ 

18. Kúpiť klubom/útvarom balíček pomôcok / expander, bossu, fitlopta, guma, TRX, frekv. Rebrík, 

balančná doska, slackline, ...../ 

19. Pokúsiť sa transformovať dorasteneckú súťaž družstiev na atraktívnejší model. 
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                                         Mgr. Milan Laurenčík 


