
Z á p i s n i c a 

z Komisie mládeže konanej 2. – 3.12.2016 v Tatranskej Lomnici 

 

Program rokovania:  

 

1. Otvorenie zasadnutie KM 

2. Návrh zloženia KM pre ďalšie obdobie + návrh jej fungovania 

3. Systém súťaží 2016, návrh zmeny v rozsahu pretekania /Laurenčík/ 

4. Plán vrcholné podujatia 2016 – MEJ, ME17, MeS – J,D,Ž /Illéš, Laurenčík/ 

5. Financovanie mládež SAZ 2016 – ÚTM, ZPM /Illéš, Laurenčík/ 

6. Odmeňovanie trénerov 2016 návrh 2017 /Illéš/ 

7. ZPM – fungovanie v roku 2016  

8. Vyhodnotenie ÚTM – ŠT a PZPM za rok 2016 /Bielik/ 

9. Sezóna 2017 – termínovka /Gigac/ 

10. Návrhy  na zlepšenie činnosti s mládežou v SAZ 2017+ 

11. Koncepcie mládež 2017 informácie o zmenách - doplneniach  / Laurenčík/ 

12. Projekty SAZ  /Laurenčík/ 

13. správa a výhľad rozvoja detskej atletiky /Illéš, Laurenčík/ 

14. fungovanie Športových gymnázií – vylepšenie spolupráce so SAZ 

15. Konferencie mládež SAZ marec 2017 – návrh tém  /ÚTM, ZPM/ 

16. Požiadavky KM na SAZ  -zasadnutia, konferencia, testovanie, semináre, nákup materiálu 

17. Výcvikové tábory 2016, návrh 2017  

18. Rôzne 

 

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

Gigac 

 

1. Otvorenie zasadnutia KM 

Prítomných privítal predseda komisie Martin Illéš. Povedal, že zasadnutia KM 

budú tam ako v minulosti minimálne 2x ročne a v prípade potreby aj na 

Majstrovstvách SR mládeže. 

 

2. Návrh zloženia KM pre ďalšie obdobie 

Predseda KM navrhol zmenu zloženia s tým, že bude efektívnejšie pracovať 

v užšom kolektíve. Konkrétne navrhol toto zloženie – M.Illéš, M.Laurenčík, 

Š.Bielik, J.Gigac, M.Lučka, V.Handl, a ako nového člena komisie  L.Kotalu. 

KM tento návrh jednohlasne schválila. 

 

3.Systém súťaží 2016, návrh zmien v rozsahu pretekania na rok 2017  

Tento návrh predniesol Milan Laurenčík a tak ako ho KM po prerokovaní, 

doplnení  schválila je prílohou tejto zápisnice 

A-schválené  



B- 3skok žiakov, počtom hlasov 4 proti, 2-za a 1-sa zdržal hlasovania KM 

nedoporučuje zaradiť do rozsahu disciplín 3-skok v kategórii staršieho žiactva. 

C-zmeny u prekážok –mladším žiakom – zmeniť medzeru na 7,5m - schválené. 

Pokúsiť sa jednať s VV SAZ - nákup nových prekážok umožňujúcich výšku 

prekážky len 68,0 mm – Polanik. Jedná sa cca o počet 250kusov v cene cca 120,-

eur za 1kus, čo je suma 30 000eur  

D-vrh guľou žiaci – KM schválila zrušenie u najmladších žiakov úplne-ponechať 

len hod kriketkou. U mladších žiakov 3kg guľa zostáva. 

E-beh na 300m zrušiť u mladšieho žiactva –dať do tabuľky rozsahu pretekania len 

ako doplnkovú. 

F- u starších žiakov zrušiť 1500m – X a zmeniť na 3km ako majstrovskú. 

- u starších dievčat to isté a dať majstrovskú – 2km. 

G - zaradenie hodu 2kg medicinbalom KM neschválila. 

H – zmeny, ktoré poslal pán Stráňovský z Nových Zámkov – KM prejednala 

a schválila len zavedenie do MSR v cezpoľnom behu a ich vyhodnotenie – 

medaile, diplomy aj pre najmladšie kategórie , a aj v družstvách. 

CH – návrh trénerky D.Sokolíkovej zo Zvolena zaviesť súťaž v hode bremenom, 

nebol KM schválený. 

 

4. Vyhodnotenie vrcholných podujatí v roku 2016 

Začal M.Laurenčík –ideme správnym smerom. Na Medzištátnom stretnutí starších 

žiakov v Trnave, už sme neboli večne 4-tý ale už sme boli na stupňoch víťazov. 

Ukázalo sa tiež, že je správne nominovať na ME do 17r. ale i iné mládežnícke VP 

vonku, väčší počet účastníkov, lebo získavajú neoceniteľné skúsenosti. V Tbilisi  

výborné umiestnenie G.Gajanovej –tr.Slouka , Zavilínska –tr.Chanečka. V oblasti 

propagácie je správne zobrať na VP aj M.Porubca, jeho videá majú kvalitu a na 

našej stránke a internete vôbec prispievajú k propagácii atletiky medzi mládežou 

a verejnosťou vôbec. 

M.Illéš – MS juniorov Bydgošť. Účasť 4 atlétov. Úspech Michaely Peškovej 

5.miesto.  

Na rok 2017 sú už schválené a potvrdené MS v Kenskom Nairobi-12.-16.júl. Po 

schválení účasti zo strany nutnosť upozorniť potenciálnych účastníkov na nutnosť 

zaočkovania, po dohode s lekármi.  SAZ upozorní kandidátov účasti. . 

EYOF do 16r. – Györ- umožniť cez SOV účasť tým čo sa nedostanú do Nairobi. 

MS Juniorov v Talianskom Grossete – aj pre 17 ročných lebo sú slabšie limity, 

širšia výprava a tzv. zelenú kartu KM schvaľuje pre G.Gajanovú. V štafetách ak 



splnia 2pretekári limit tak doplniť o ďalších 2 členov-návrh predloží repre tréner 

pre štafety. 

ME do 23r. Bydgoszcz- bude platiť len jeden limit Entry. 

 

5. Financovanie mládež SAZ 2016- ÚTM a ZPM 

KM schválila, že v zmysle Smernice ÚTM bude krátená odmena trénerovi 

zodpovednému za Vyhodnotenie ÚTM za rok 2016, a to o 10%. 

 K dnešnému dňu odovzdali vyhodnotenie aj vyúčtovanie pridelenej dotácie všetky 

útvary okrem:  Malaciek a Šale. 

KM navrhuje zvýšiť dotácie na rok 2017 pre ÚTM z 52 000,-eur na 60 000,-eur. 

V prílohe tabuľka bodov získaných útvarmi za rok 2016. 

Čerpanie financií ZPM je uspokojivé zostáva dočerpať minimum.  

 

6.Odmeňovanie trénerov 2016 návrh na 2017 

Tréneri ZPM čerpali časť odmien cez dohody a časť cez nákup športových potrieb 

a tréningové sústredenie. Na budúci rok predpoklad, že už budeme trénerov hradiť 

len cez dohody o pracovnej činnosti.  

 

Zmeniť odmeňovanie najlepších trénerov, a to na pravidelné mesačné odmeny  cca 

200-300,-euro. K tomu navrhol tr.Handl, že top tréneri by mohli vypracovať 

jednoduchý ročný projekt, kde by si naplánovali činnosť, preteky, sústredenia 

a testy za svoju skupinu, a potom by to stručne vyhodnotili. KM preto poverila tr. 

V.Handla , aby tento svoj návrh stručne vypracoval a poslal mailom členom KM.  

Naďalej pokračovať v kontinuálnom odmeňovaní trénerov, aj pre bývalých 

trénerov úspešných pretekárov a objaviteľov. 

 

7. Fungovanie ZPM v roku 2017 

Martin Illéš predložil KM predbežný zoznam zaradených pretekárov na rok 2017, 

ktorý sa môže pripomienkovať, bude predložený na schválenie VV SAZ. 

Útvary talentovanej mládeže- ŠT a PZPM budú len pre 10 – 15 ročných, 

v Zväzovej príprave mládeže budú 16- 25 roční. KM poveruje M. Illéša a M. 

Laurenčíka vypracovaním limitov ZPM pre rok 2017, pričom ako základ zobrať 

Európu- MEJ a ME17. Ďalej KM navrhuje, aby kategóriu U23 mala výnimku pre 

zaraďovanie do ZPM s osobitnou finančnou podporou. 

 

8. Vyhodnotenie ŠT a Prípraviek ZPM 



Tabuľka vyhodnotenia ÚTM je prílohou tejto zápisnice. Vyhodnotenie predložil 

Š.Bielik.  

 

9. Termínovka 2017 

Kolidujú M SR viacbojov s Medzioblastným stretnutím dorastu plus polmaratón v 

Martine, preto KM poveruje J.Gigaca doriešiť tento problém s ŠTK. 

 

10. Návrhy a projekty na zlepšenie činnosti KM na rok 2017 

Návrhy na zlepšenie činnosti tak ako ich predložil M.Illéš KM schválila, viď 

prílohu tejto zápisnice. 

 

11. Koncepcia rozvoja mládeže 2017 

Milan Laurenčík predložil postupne všetky jednotlivé body a zmeny, ktoré KM 

v plnom rozsahu schválila, viď prílohu tejto zápisnice. 

 

12. Projekty SAZ pre deti 2016 

M.Illéš  - na Detskú atletiku sa hlási stále viac a viac subjektov a ZŠ. Predložil 

vyhodnotenie DA pre rok 2016.  

 

Podľa M. Laurenčíka treba preveriť niektoré aktivity, napr. v Pov.Bytrici sa 

prihlásili hokejisti HK 90, ale súpravu, ktorú dostali využívajú pravdepodobne na 

rozvoj a záujmy hokejistov v regióne a nie rozvoj atletiky. Aj toto môžu 

skontrolovať nový koordinátori v mestách SR. 

Vzniknú nové projekty pre najmenších – Bavme deti športom a pre detské škôlky 

to bude Detská atletická ligy a nový Atletko Cup. 

 

13. Správa o výhľade projektu Detská atletika 

KM schvaľuje správu o Detskej atletika za rok 2016 a plán na rok 2017, viď 

príloha tejto zápisnice. 

 

14. Fungovanie Športových gymnázií – zlepšenie spolupráce so SAZ 

KM poveruje predsedu M.Illéša (M.Laurenčíka, Š.Bielika) vykonaním služobných 

výjazdov za účelom zistenia skutkového stavu na jednotlivých ŠG na Slovensku. 

Prerokovať na každom ŠG súčasný stav, ako aj možnosti ďalšieho zlepšenia 

činnosti ŠG v spolupráci s SAZ-om. KM navrhuje, aby sa prehodnotili možnosti 

vzniku Športový tried – Športových škôl aj na Stredných odborných školách, kde 

sú na to vytvorené podmienky. 



 

15. Konferencie – semináre mládeže 2017, návrh téma a prednášajúcich 

Konferencie mládeže sa v roku 2016 zúčastnilo menej trénerov najmä z ÚTM, aj 

keď to majú ako povinnosť. KM preto navrhuje, aby sa na tieto konferencie 

prizvali lektori zo susedného Česka, Poľska,..., a to k disciplínam - skok do diaľky, 

prekážky, šprinty a behy. Prípadne pre záujemcov zorganizovať zahraničný výjazd 

pre podobné konferencie v ČR,.... 

 

16. Požiadavky KM na zasadnutia, testovanie, nákup športového materiálu 

Testovanie špeciálnych pohybových schopností robia zatiaľ behy. Vrhači - tréner 

P.Pankúch bude robiť v Ban.Bystrici. Skoky R.Piaček a V.Handl chcú robiť testy 

v hale. Preveriť či je v poriadku Lokomometer /Šelingerovci/.  

 

7. Výcvikové tábory 2016, návrh na rok 2017 

Reprezentačné tréningové sústredenie sa konalo na jeseň vo Vysokých Tatrách 

v hoteli FIS na Štrbskom Plese,  kde sa okrem dospelých zúčastnili aj účastníci 

mládežníci účastníci vrcholových podujatí, čo sa ukázalo ako správne a efektívne. 

Fyzioterapeut p.Foltýn otestoval týchto mládežníkov a dostanú z toho výstup – 

diagnostickú správu čo nie je v poriadku a čo s tým robiť( ako cvičiť kompenzačné 

cvičenia, strčing, vyrovnávacie cvičenia,....). KM navrhuje aj výberové jarné 

tréningové sústredenie II. pri stredozemnom mori – Makarská, Španielsko,...pritom 

bude aj povinná spoluúčasť účastníkov. 

 

18. Rôzne 

KM prizvala na toto zasadnutie pána trénera J.Rusnáka a p.tr. Ľ.Garguľu, aby 

mohla rozhodnúť o úhrade zvyšnej čiastky finančných prostriedkov pretekárky 

Radky Škorvanovej. Na KM sa dostavil len tréner Ľ.Gargula. Po vypočutí oboch 

strán – aj písomne zaslaných vyjadrení, KM rozhodla, že odporúča uhradiť 

zostávajúcu čiastku, t.j. 344,9euro nakoľko pretekárka neporušila žiadne 

povinnosti vyplývajúce zo zaradenia pretekára ZPM. Komisia mládeže toto 

rozhodnutie odsúhlasila jednohlasne. 

KM rozhodla pre lepšie zabezpečenie rozvoja mládeže na ďalšie obdobie 

o kádrovom posilnení, a na novú funkciu šéftrénera mládeže do  15rokov navrhuje 

Mgr. Lukáša Kotalu. Tento návrh KM schválila jednohlasne. 

 

Zapísal Š.Bielik 5.12.2016                                     Overil: Martin Illéš 


