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Koncepcia pre reprezentáciu dospelých a mládež 

Slovenská atletika prežívala v poslednom období najúspešnejšie obdobie v histórii. Z ME 2014 

sme priniesli dve medaily, v roku 2015 získala slovenská atletika historicky prvé zlato na MS 

a v roku 2016 sa podarilo naplniť aj najodvážnejší sen a to zisk olympijskej medaily, dokonca 

zlatej. Pre rok 2017 sme si stanovili opäť na naše pomery veľmi odvážne výkonnostné ciele, 

ktoré sa nám vo veľkej miere podarilo naplniť. Absolútnym fenoménom sezóny 2017 bol Ján 

Volko, ktorý získal medaily na halových Majstrovstvách Európy, Majstrovstvách Európy do 23 

rokov, ako aj na Svetovej univerziáde. Toto je naozaj neobyčajná bilancie. Viacerí atléti 

v sezóne naznačili progres, čo sa najvýraznejšie odzrkadlilo na Majstrovstvách Európy 

družstiev, kde sa našej reprezentácii podarilo postúpiť po prvý krát v histórii do prvej ligy. 

Sezóna priniesla aj výrazný náznak dlho očakávanej výmeny generácii, v dôsledku čoho sme 

mali na Majstrovstvách sveta v Londýne len päť členný tím. Treba však priznať, že to nebolo 

len v dôsledku výmeny generácii, ale aj z objektívnych, či subjektívnych dôvodov, ako napr. 

zranenia, tehotenstvo atď. Pri zmienke o výmene generácií treba spomenúť, že sa výrazne 

začína presadzovať mladá generácia atlétov. Medaily priniesli okrem spomínaného Jána Volka 

aj zverenci Pavla Slouku.  Gabriela Gajanová (tretia na Majstrovstvách Európy juniorov) 

a Andrej Paulíny (na EYOFe). K tomu treba prirátať výborné výkony Tomáša Veszelku, Daniela 

Danáča, či Jakuba Kubinca. Z tohto pohľadu považujeme za kľúčové vytvorenie adekvátnych 

podmienok najmä pre mladých talentovaných atlétov, ktorí sa dokážu presadzovať 

v medzinárodnej konkurencii. 

 

V roku 2018 chceme pokračovať a naďalej realizovať: 

- spoločné reprezentačné sústredenie 

- sústredenia zamerané na podporu jednotlivých disciplín  

- dotvorenie a podpora „Atletického tímu Tokio 2020“  

- príprava podmienok pre tím EYOF 2021 (Košice) 

- vytvoriť systém podpory pre EP vo vrhoch EP 2019 

- zvyšovanie členskej základe 

- popularizácia atletiky 

 

Ciele na rok 2018: 

- Medaila na ME + ďalšie 3 umiestnenia  do 8. miesta.  

- Medaila aspoň na jednom z mládežníckych podujatí + 2 krát do 8. miesta  
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Všeobecné zásady nominácie pretekárov na súťaže IAAF a EA 
 

1.) Nominačný výkon musí byť dosiahnutý na pretekoch, ktoré sú v termínovej listine SAZ. 

2.) Nominačný výkon možno plniť aj na pretekoch v zahraničí, ktoré sú zaradené do termínovej listiny 

príslušného národného zväzu. 

3.) Na preteky v zahraničí musí pretekár spĺňať smernicu SAZ o štarte v zahraničí - žiadosť zaslaná 

písomnou formou z príslušného klubu, oddielu, alebo zmluvným manažérom SAZ / minimálne 1 

pracovný deň vopred do 12:00 na email: saz@atletikasvk.sk a kirnova@atletikasvk.sk  

4.) V prípade, že atléti splnia limit IAAF, resp. EA (príp. IAAF, resp. EA nevypísala limity), ktorý má nižšiu 

úroveň ako limit SAZ môžu po schválení TK a VV SAZ štartovať na vlastné náklady. Finančnú čiastku 

určenú SAZ zložia na účet SAZ po nominácii (na základe vystaveného účtovného dokladu). V prípade, 

že sa pretekár umiestni do 12. miesta na ME , alebo do 16. miesta na MS, SAZ refunduje pretekárovi 

náklady na účasť.  Rovnako, ak na príslušných MS, resp. ME dosiahne limit SAZ. 

5.) Pretekár, ktorý splní limit SAZ, nemusí byť automaticky nominovaný na vrcholné podujatie. Pri 

nominácii budú brané do úvahy aj ďalšie kritéria – zdravotný stav, aktuálna výkonnosť, stabilnosť 

výkonov, dôležitosť pretekov, na ktorých pretekár splnil požadovaný limit, predpokladaná úspešnosť 

na danom podujatí, poradie v redukovaných tabuľkách, predchádzajúca úspešnosť na vrcholných 

podujatiach, dodržiavanie životosprávy, správanie sa v súlade s požiadavkami na reprezentanta (vzor 

pre mládež a spoločnosť, účasť na aktivitách SAZ a pod.). 

6.) Nominačný výkon  (limit)  musí byť dosiahnutý v termíne uvedenom pri nominačných kritériách na 

dané podujatie. 

8.) V prípade, že nominačný výkon (limit)  SAZ splnia viacerí atléti ako je maximálna kvóta IAAF resp. 

EA, je nominácia na vrcholné podujatie nasledovná (ak SAZ neurčil na dané podujatie iné kritérium 

nominácie): 

a) majster SR* 

b) ďalší atlét/atléti s najlepším výkonom v danom roku do uzávierky nominácie na dané podujatie 

c) v prípade pretrvávajúcej rovnosti výkonov ďalších pretekárov so splneným limitom, bude rozhodovať 

poradie z M-SR* (na vrcholné podujatie pocestuje(-ú) okrem majstra SR aj ďalší najlepší 

pretekár(-i) v poradí M-SR* - ktorých sa dotýka bod b) 

d) V prípade pretrvávajúcej zhody rozhoduje druhý (resp. tretí, štvrtý atď.) najlepší výkon 

dosiahnutý v čase plnenia limitov. 

*Poznámka: Pre každú vekovú kategóriu sú rozhodujúce M-SR vo vekovej kategórii, v ktorej sa koná 

vrcholné podujatie. 

Podmienkou napĺňania zámerov v tomto dokumente je napĺňanie rozpočtu SAZ pre rok 2018. 
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Tréneri SAZ: 

Ústredný tréner + dospelí  a U23  

Martin Pupiš, email pupis@atletikasvk.sk, t.č. 0903689368 a 0918122683 

 

Mládež 

Tréner U20 - Martin Illéš, email illes@atletikasvk.sk, t.č. 0911638473 

Tréner U18 - Milan Laurenčík, email laurencik@atletikasvk.sk , t.č. 0917536928  

Tréner U16 – Marek Lučka, email mareklucka@centrum.sk, t.č. 0902 890378 

 

Reprezentační tréneri skupín disciplín 

Behy na dráhe - Marcel Lopuchovský, email lopuchovsky@sportcenter.sk, t.č.0918425114 

Behy mimo dráhy – Pavel Kováč, email kovacpsk@gmail.com, t.č. 0903828784 

Chôdza – Matej Spišiak, email spisiak@dukal.sk,   t.č. 0903472423 

Skoky – Radoslav Dubovský, email raddub@gmail.com, t.č. 0903627337 

Šprinty – Tomáš Benko, email benko@atletikasvk.sk, t.č. 0918950100 

Vrhy a hody – Pavol Pankuch, email ppankuch@gmail.com, t.č. 0917270464 
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