
 
Z á p i s n i c a 

z Komisie mládeže konanej 10.6.2017 v Dubnici nad Váhom 

 

Program  rokovania :  

1. Otvorenie zasadnutie KM. 
2. Úloha od VV SAZ - VV SAZ ukladá vypracovať Návrh koncepcie mládeže SAZ na 

obdobie od roku 2018   Z.: KM SAZ, p. Illéš (dohľad ako koordinátor p. Asványi) 
3. Vyhodnotenie výjazdov: OH Břeclav, memoriál Schwechat, Poděbrady, behy do 

kopca, /Vyhodnotenie MoS a návrh pre rok 2018/ 
4. Plánované výjazdy mládeže- Lowicz. Plánované výjazdy: Lowicz,  
5. Sezóna  2017 – termínovka /kolízia termínov, návrhy 2018/ 
6. Zmeny v rozsahu pretekania ich uplatnenie a realizácia.  
7. Plán vrcholné podujatia 2017 – MEJ, MS17, MeS, EYOF, ME23  
8. ZPM 2017, Odmeňovanie trénerov 2017, financovanie mládeže 2017  /Illéš/ 
9. Vyhodnotenie ÚTM –ŠT a PZPM za rok 2016, návrh financie na rok 2017 
10. Prepojenie detskej atletiky so súťažnou atletikou  
11. Projekty SAZ – korešpondenčná súťaž prípraviek, detská štafetová liga, detská PTS 
12. Konferencie mládež SAZ marec 2017 – vyhodnotenie, návrh tém do budúcna 
13. Požiadavky KM na SAZ   
14. Výcvikové tábory 2017  
15. Rôzne 

 

Zúčastnení členovia KM SAZ: Illéš, Laurenčík, Handl, Lúčka, Bielik, Kotala, Gigac 

Ako pozvaný hosť bol prítomný – Ladislav Asvániy viceprezident SAZ. 

 

1. Otvorenie zasadnutia KM 

Prítomných privítal predseda komisie Martin Illéš na druhom zasadnutí KM, osobitne privítal 

viceprezidenta SAZ pána Ladislava Asvániyho.  

 

2. Návrh koncepcie mládeže SAZ pre ďalšie obdobie 

Predseda KM M. Illéš obšírne informoval o fungovaní mládeže od tých základných zložiek až 

po reprezentáciu. Zhodnotil 4 ročné fungovanie a priebežné zmeny koncepcie mládeže. 

Uviedol ako sa tvorila koncepcia mládeže, spomenul jej prvotné myšlienky. Poukázal na 

dôvody nenapredovanie v niektorých sférach. Ako problém uviedol nízku dotáciu hodín TV 

na prvom aj druhom stupni ZŠ, často zlá práca učiteľov TV, nízky záujem rodičov o rozvoj 

športovo-pohybových návykov ich detí. Možnosti vidí vo vzdelávaní trénerov, zvyšovaní ich 

odbornosti, vyššej podpore športových škôl skadiaľ pochádza väčšina slovenskej 

reprezentácie. Nutnosť spoločných stretnutí vedúcich trénerov ŠG s výstupom riešení 

nefunkčnosti niektorých z nich a následne ich obnovenie a naštartovanie. Nutnosť rozbehnutie 

univerzitného športu bez ktorého končí celý druhý a tretí sled atlétov.  Postupne dostali slovo 

ďalší členovia KM. Každý stručne rozobral problematiku koncepcie mládeže a navrhol  



 
 

zmeny. Pán Laurenčík pochválil Detskú atletiku (DA), že tam veľmi dobre pracujú dve 

profesionálne pracovníčky, robia školenia pre trénerov DA, dostali sa pomôcky pre tréning 

detí na kluby, ktoré splnili stanovené podmienky. Spomenul lepšie výsledky mládeže, vyššie 

transparentnejšie odmeňovanie trénerom mládeže, lepšia materiálna vybavenosť športovcov. 

Ďalej hovoril o nutnosti zabezpečiť budovanie 400metrových dráh s umelým povrchom. 

Ostatní členovia KM navrhovali častejšie semináre pre trénerov mládeže, kritizovali nízku 

hodinovú dotáciu pre trénerov ÚTM (športové triedy), chýba nová smernica o ÚTM zo strany 

ministerstva školstva, aj naďalej odmeňovať trénerov ZPM aspoň ku koncu roku, viac financíi 

na trénerov ako na pretekárov. Na koniec sa vyjadril p.Asványi, hovoril, že SAZ si váži prácu 

a výsledky KM za uplynulé obdobie, lepšie výsledky mládežníkov na podujatiach, ako príklad 

spomenul J. Volka, ktorého od žiačika trénovala A. Berešová v KRYHE, kde robili niečo ako 

Detskú atletiku už dávnejšie. Spomenul, že bude mať stretnutie zo šéfkou sekcie športu na 

MŠ pani B. Gerhátovou, kde má byť prejednaná nová smernica o ÚTM-Športové triedy na 

ZŠ. Hovoril o príprave nového projektu športových poukazov, ktoré by zastrešoval SAZ, čím 

by sa finančne lepšie ohodnotili tréneri, ktorí dobre pracujú s mládežou. Niektorí tréneri – 

vybraní , ktorí majú top mládežníkov by mali byť zastrešení cez NŠC. Upozornil, že sa 

prehodnocuje nový zákon o športe, aby sa 15% rozdeľovalo na kluby podľa pripomienok 

zväzov teda lepšie nastavenie tohto zákona. Že výška finančných dotácii pre SAZ je závislá aj 

od veľkosti členskej základne SAZ-u, preto má význam Detská atletika aj projekty pre 

masovejší rozvoj atletiky vo všetkých kategóriách aj pre staršie ročníky a veteránov.  

 

3.Vyhodnotenie výjazdov mládeže (Poděbrady, Hodonín, Schwechat, do vrchu) + 

Medzioblastné stretnutie 

Medzioblastné stretnutie sa opäť ukázali ako výborné preteky. Mali spád, keďže je na 

disciplínu 8 najlepších pretekárov po dvoch z jednotlivých krajov. Marek Lúčka člen KM 

navrhol, aby sa konalo MoS 2 krát ročne- jedno v apríli a jedno v júni vždy len na 8-sem 

dráhovom štadióne. Na to p.Asvániy navrhol, že MoS by mohlo byť druhý krát pred PTS-kou 

v Šamoríne. Handl mal pripomienky k bavlneným tričkám s krátkym rukávom, v ktorých 

museli pretekať, a navrhol aby sa vyrobili súťažné dresy – tielka vo farebnom rozlíšení. 

Olympic Hopes – Hodonín spokojnosť - zhrnul p.Laurenčík - viď písomné spracovanie na 

stránke SAZ-u 

Schwechat – Laurenčík daždivé počasie, chladno, vietor, 16 medailí, organizátori uhradili 

50% z dopravy-250,-eur a všetkým účastníkom poskytol organizátor obed- viď písomnú 

správu p.Laurenčík 

Poděbrady – chodci - správa na stránke SAZ-u 

Beh do vrchu – správa P. Kováča 

 

 

 



 
 

4. Plánované výjazdy - 2017: 

Lowicz – L. Kotala, účastníci dostanú tričká od SAZ-u, nominácia v riešení, zavesiť na 

stránku SAZ-u pokyny, objednať autobus. 

Miškolc – nominačné  listy pretekárom a trénerom dá p. Laurenčík na MSR dorastu 

v Dubnici10-11.6. 2017, zobrať do autobusu výstroj New Line a červené teplákové súpravy, 

pokyny na stránku SAZ-u. 

Medzištátne juniorov - z MSR juniorov budú oslovení majstri SR a následné na MSR dospel. 

sa uzavrie nominácia. MeS sa bude konať v Trnave. P. Illéš informoval o stave príprav tohto 

podujatia.  

Medzištátne  žiaci – zabezpečuje p. Kotala 

 

5.  Sezóna 2017-kolízie, termínovka 2018   

KM prejednala všetky termíny a prerokoval aj dôvody kolízií termínov. Návrh KM robiť 

viacboje až na jeseň 2018 

 

6.Zmeny v rozsahu pretekania 2018 

KM po diskusii podporila zmenu medzery u prekážok u žiakov na -7,50m medzi prekážkami. 

KM navrhuje zmenu u mladších a najmladších žiakov v skoku do diaľky – nie meranie 

z dosky, ale z miesta odrazu. Pričom sa dieťa môže odrážať z tzv. odrazovej plochy dlhej 1m 

a širokej 1,2m. KM ukladá vrhačskej sekcii nech prehodnotí použitie 2kg gule ako 

majstrovskej nie len doplnkovej u mladších žiakov. KM žiada, aby skokanská sekcia a ŠTK 

prerokovali a dali písomné vyjadrenie k možnosti doplnkovej disciplíny 5-skok a 3-skok 

striedavonož v žiackej kategórii. 

 

7. Plán vrcholových podujatí 2017. 

Poverení členovia KM predložili nomináciu na MEJ 2017 v Taliansku- M.Illéš plán 12 až 14 

limitárov.  Majstrovstvá sveta do 17 rokov. návrh predložil M.Laurenčík 

EYOF – predložil L. Kotala 

ME do 23 Bydgoszcz  M.Illéš 

Medzištátne stretnutie dorastencov – prví dvaja pretekári z každej disciplíny – nominačné 

listy – Laurenčík 

 

8. ZPM 2017 odmeňovanie trénerov rozdelenie prostriedkov A skupina, B skupina 

Podľa platnej smernice boli financie rozdelené na základe športovej výkonnosti atlétom, ktorí 

podpísali zo SAZ-om zmluvu o reprezentácii. Odmeny pre trénerov budú vyhodnotené podľa 

športovej úspešnosti atlétov v mesiaci október 2017, podľa platnej smernice – medaile na 

vrcholových podujatiach , rekordy SR. 

 

 



 
 

 

9.Vyhodnotenie ÚTM – ŠT , PZPM za rok 2016, financie na rok 2017 

p. Bielik informoval KM o rozdelení finančných prostriedkov v výške 60 000,-eur podľa 

získaných bodov a kritérií pre jednotlivé útvary talentovanej mládeže. Spolu útvary získali 

10 627 bodov, čo je 5,6459 eura za jeden bod. V súčasnej dobe sa aktualizuje znenie zmlúv 

tak, aby bolo v súlade z novým zákonom o športe a jednotlivé zmluvy budú mailom 

rozposlané útvarom. Po uzatvorení zmlúv sa prostriedky môžu čerpať. Tabuľka bude 

zverejnená na stránke SAZ-u. Kritéria a podmienky bodovania zostávajú nezmenená aj na rok 

2017. 

 

10. Prepojenie detskej atletiky so súťažnou atletikou. 

KM navrhuje stretnutie zástupcov Detskej atletiky a členov KM – Predseda KM dohodne 

termín rokovania. 

 

11.Projekty SAZ – korešpondenčná súťaž prípraviek, detská štafetová liga, detská PTS. 

Súťaže sú rozbehnuté a priebežne sa vyhodnocujú. Viď správy D. Kozolkovej aj na stránke 

SAZ a Detskej atletiky. Nová komisia – komisia detskej atletiky by mala predložiť 

jednoduchú správu na rokovanie KM, klady – nedostatky fungovania v SAZ. Návrh opatrení 

na zlepšenie, zjednodušenie administratívy v týchto projektoch. 

 

12. Konferencie trénerov mládeže – vzdelávanie trénerov, návrh tém na rok 2018. 

KM vyslovuje plnú spokojnosť z vystúpeniami trénerov p.Bendovej  /p. Kresťanko – J. Volko   

ako aj J. Broďáni – prekážky, naozaj na úrovni efektívne zhrnutá analýza prípravy, výborné 

praktické ukážky, a z toho výstup vo forme videa.  J. Benčík prednášal o základoch chôdze. 

Nové témy do budúcna: 1.Rozvoj odrazových a koordinačných schopností mládeže, 2. 

Prevencia úrazov v atletike, nové formy regenerácie. 

 

13. Požiadavky KM na SAZ. 

Viac prostriedkov na mládežníckych trénerov, zriadiť v jednotlivých oblastiach funkciu 

metodika - vedúceho trénera, ktorý by monitoroval prácu trénerov vyhodnocoval výsledky, 

navrhoval zlepšenia. Prehodnotiť bývalé TSM-ky po krajoch. Väčšiu časť finančných 

prostriedkov pridelených na ZPM A a B riešiť spoločným nákupom športovej výstroje - obuv 

a ošatenie cez s.r.o.–čku SAZ-u, čím znížiť administratívu zo zmluvami a následným 

vyúčtovaním  mládežníkov. 

 

 

 

 

 



 
 

 

14. Výcvikové tábory. 

Určite opäť organizovať sústredenie vo Vysokých Tatrách pre vybraných pretekárov, 

a samozrejme ďalej organizovať testovacie zrazy po jednotlivých sekciách. Pokúsiť sa 

zorganizovať tréningové sústredenia pre mládež zaradenú v ZPM  napr. osobitne po sekciách, 

s finančným príspevkom SAZ-u. 

 

 

 

Spracoval: Mgr. Ing. Štefan Bielik    Overil: PeadDr. Martin Illéš 


