
Z á p i s n i c a 

z Komisie mládeže konanej  30.6.2018 v Dubnici nad Váhom 

 

 

 

Program rokovania:  

 

1. Otvorenie zasadnutie KM 

2. vrcholné podujatia 2018 – ME17, MSJ, /Illéš, Laurenčík/ 

3. vyhodnotenie MeS 2018 a MoS 2018  

4. problémy pri organizovaní mládežníckych pretekov SAZ (MSR) 

5. Financovanie mládež SAZ 2018 – ÚTM, ZPM /Illéš, Laurenčík, Bielik/ 

6. Odmeňovanie trénerov 2018  /Illéš/ 

7. ZPM – fungovanie v roku 2018 /Illéš/ 

8. ÚTM – ŠT a PZPM /Bielik/ 

9. Plnenie koncepcie mládež 2018  / Laurenčík/ 

10. Návrhy  na zlepšenie činnosti s mládežou v SAZ 2018+ 

11. Detská atletika /Illéš, Laurenčík/ 

12. fungovanie Športových gymnázií – vylepšenie spolupráce so SAZ 

13. Konferencie mládež SAZ marec 2018 – vyhodnotenie, seminár DA 2018   

14. Požiadavky KM na SAZ   

15. Sústredenie 2018 HMO, EYOF 

16. Rôzne 
 

 

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

 

1. Otvorenie zasadnutia KM 

Prítomných privítal predseda komisie Martin Illéš.  

 

2. Vrcholné podujatia 2018 – MEU 18, MSJ, /Illéš, Laurenčík/ 

Predseda KM,  M.Illéš upozornil, že pri organizovaní zahraničných výjazdov aj VP nedodržiavajú stanovené 

termíny dodania aktuálnych údajov ani keď sa jedná o povinné údaje ako sú fotografia v predpísanej 

veľkosti, čísla cestovných dokladov, vypísanie predpísaných formulárov a tiež povinná účasť v programe 

I Run Clean. Aj niektorí tréneri to berú na ľahkú váhu, chýbajú IRC aj tým čo už majú limit na ME U18 

Györ. Je potrebné znovu mailom upozorniť na dodržiavanie termínov. Výstrojný materiál pre M U18 bude 

Adidas, má vydržať 2 roky, tým čo už výstroj majú len doplniť novým aj nové veľké tašky(Leczkiová-

Bielik). Organizuje sa tréningové sústredenie v Šamoríne pre pretekárov aj trénerov, ktorí budú nominovaný 

pre U 18 ( Mittermayer a Laurenčík). Zabezpečiť dopravu autobusom do Györu, a aj po skončení návrat do 

Bratislavy (Bielik). Zobrať do autobusu masérsky stôl aj lekárničku (Bielik). Predpokladaný pretekári 

(podľa výkonnosti) už teraz musia poslať vyplnený formulár a fotku na Olympijský výbor SR, pre účasť na 

OH mládeže v Argentínskom Buenos Aires. 

Taktiež pre nominovaných na MS Juniorov Tampere Fínsko pripraviť výstroj Adidas, a tréningové 

sústredenie v Šamoríne X-Bionics ( Illéš). Dopravu autobusom cca 20miestnym zo Šamorína do Budapešti 

na letisko, a taktiež späť odvoz do Bratislavy (Bielik). 

 

 

 



3.  Vyhodnotenie Medzioblastného stretnutie dorastencov Trnava a Medzištátnych stretnutí  dorastencov-

Slovinsko Ptuj  a juniorov ČR – Vyškov 2018 /Illéš, Laurenčík/. 

Medzioblastné stretnutie dorastu v Trnave bolo organizované namiesto Nového Mesta nad Váhom (futbal). 

Organizátori opäť výborne zvládli toto medzi mládežou i trénermi obľúbené stretnutie a utvorili si veľa 

osobných rekordov aj splnených limitov na VP. KM navrhuje organizovať aj v budúcnosti toto vydarené 

podujatie. Navrhuje skrátiť Časový program, aby tam neboli dlhé prestoje kde sa nič nedeje.   

Vyhodnotenie Medzištátnych stretnutí dorastu a juniorov urobili vedúci týchto výpravy a bude priložené 

k tejto zápisnici. 

 

4. Problémy pri organizovaní mládežníckych pretekov a Majstrovstiev SR  

Na týchto podujatiach viazne technika - poruchy a zastaralá výbava štadiónov, neboli včas štartové listiny, 

na začiatku pretekov hneď 20 min meškanie. Školenie pre časomieru na MSR. Dať do propozícií a umožniť 

štatutárom-matrikárom klubov potvrdiť prezentáciu pretekárov pred podujatím aj mailom alebo mobilom. 

KM tiež navrhuje, aby na M SR už 15 minút po skončení disciplíny alebo skupiny disciplín vyhlásiť 

výsledky a odovzdať medaile a diplomy. Preto KM doporučuje ŠTK pripraviť s organizátormi MSR návrh 

tohto urýchlenie odovzdávania medailí a diplomov.  

 

 

5. Financovanie mládeže SAZ 2018 – ÚTM, ZPM /Illéš, Laurenčík, Bielik/ 

Zmluvy boli odoslané klubom a bol problém ich dostať späť podpísané klubmi. Toho času je to v priadku, 

okrem pretekárov čo splnili limity A – tým sme poslali dodatky k pôvodným zmluvám a majú ich poslať 

naspäť. Čerpanie financií nie je dostatočné ani u útvarov Športových tried a Prípraviek ZPM ani 

u pretekárov ZPM A. Preto KM poverila ref. mládeže p. Bielika, aby čerpanie financií  urgoval mailom.  

 

6. Odmeňovanie trénerov 2018  /Illéš/ 

KM navrhuje zvýšenie odmien trénerom ZPM o 50 - 100% pre rok 2019. Viac smerovať finančné dotácie na 

trénerov, prípadne kluby a menej na športovcov v mladšom veku. K tomu ale zaviesť povinne pre trénerov 

ZPM, ktorí majú dostať odmenu, aby preukázali svoju kvalifikáciu, zúčastnili sa minimálne 1x ročne 

seminára trénerov, prípadne školenia, a tiež v zmysle Zákona o športe musia preukázať svoju bezúhonnosť 

výpisom z registra trestov a samozrejme mailom poslali aktualizáciu Osobného listu svojich pretekárov, kde 

aj stručne vyhodnotia plnenie výkonnostných plánov a plánov na ďalší rok.  

 

7. ZPM – fungovanie v roku 2018 /Illéš, Bielik/  

Aktualizovať zoznam ZPM, podľa priebežného plnenia limitov. Viacerí členovia KM navrhli zúžiť počet 

zaradených atlétov sprísnením limitov, ďalej mladších pretekárov a ZPM B dotovať športovou výbavou 

a nie finančne. Asi 2/3 tohto výstroja už je na SAZ-e, keď bude všetko nájsť spôsob ako dostať túto výstroj 

pretekárom. Zabezpečiť v rámci možností aj pre trénerov ZPM časť športovej výstroje. Finančné odmeny 

pre trénerov ZPM už je možné riešiť len Dohodou o pracovnej činnosti, alebo ak má tréner- SZČO alebo má 

živnosť aspoň na organizovanie športových akcii vystavia faktúry. Nie je možné čerpať financie cez bločky. 

Zaviesť oponentúry tréningových plánov na rok 2019 u ZPM A. Čerpanie financií atlétmi ZPM viď prílohu 

tejto zápisnice. 

 

8. ÚTM – Športových Tried a Prípraviek ZPM /Bielik/  

Niektoré útvary už majú vyčerpané všetky finančné prostriedky pridelené na činnosť a trénerov v roku 2018, 

a niektoré nič. KM navrhuje , aby p. Bielik opätovne upozornil mailom na nutnosť vyčerpať tieto 

prostriedky v zmysle uzatvorených Zmlúv na rok 2018 v termíne podľa Zmluvy. KM musí na pokyn 

kontrolóra SAZ pána J. Malíka, prekontrolovať a opraviť v Smernici- Koncepcii rozvoja mládeže na rok 

2018 Kritéria bodovania ÚTM – zlé ročníky narodenia, prípadne tam uviesť viac a širšie rozvinúť, kto je 

zaradený v ÚTM a kto môže získať pre ÚTM body- najmä žiaci 9.ročníkov – ich vek –ročník narodenia, aby 

to bolo jasné a presne stanovené a nedovoľovalo dvojaký výklad. Prípadne p. Laurenčík mailom vyzve p. J. 

Malíka, aby konkrétne písomne napísal, k čomu má výhrady, a ktoré body Kritérií treba prerobiť, doplniť, 

aktualizovať. 

 

 

 



 

9. Plnenie koncepcie mládeže 2018 / Laurenčík/ 

Stručne rozobral problematiku koncepcie mládeže Navrhol pri aktualizácii bodovania urobiť zmeny 

v prospech starších pretekárov a nie mladších žiakov. Zhodnotil diferencované odmeňovanie podľa 

vekových kategórií.   Pripomenul zmeny oproti minulému roku.  

10. Návrhy na zlepšenie činnosti s mládežou v SAZ 2018 + 

Preskúmať možnosť väčšej podpory trénerov v regiónoch, prípadne utvoriť regionálne útvary – strediská  

talentovanej mládeže – TSM. Vytvoriť funkciu oblastného šéftrénera mládeže, ktorý by koordinoval prácu 

trénerov a útvarov v svojom určenom regióne-metodickú, materiálnu, finančnú, organizačnú, ekonomickú. 

- využiť organizáciu EYOF v Košiciach 2022 - projekt SAZ – výstroj + sústredenie /M. Lúčka/ 

 

11. Detská atletika / Illéš, Laurenčík/ 

Pochválil Detskú atletiku (DA), že tam veľmi dobre pracujú dve profesionálne pracovníčky, robia dobrú 

a kvalitnú prácu v prospech Slovenskej atletiky, zvýšila sa členská základňa. Je to zmyslu plná práca, a tento 

rozbeh by sme mali zužitkovať v ZPM. Prepojenosť z DA na ZPM -KM sa neprikláňa k zavádzaniu čisto 

atletických disciplín do DA, skôr ponechať a ďalej rozvinúť atletiku ako hru a súťaže kolektívov detí a nie 

vyzdvihovanie výkonov a víťazstiev akcelerovaných jednotlivcov. Dať „medailu“ všetkým deťom, ktoré sa 

zapojili do súťaže. KM súhlasí s návrhom DA so zaradením mladších žiakov formou viacbojov na 

prerokovanie v ŠTK. KM navrhuje prejednať v ŠTK a KDA ďalšie organizovanie M SR mladších žiakov, 

nakoľko dochádza k honbe za medailami, a to zo strany trénerov, rodičov a funkcionárov,...a to nie je dobré 

pre budúcnosť slovenskej atletiky. KM ukladá p. Gigacovi v spolupráci s KDA zaoberať sa novou formou 

súťaží pre mladšie žiactvo do 11 rokov formou súťaží vo viacbojoch. 

12. Fungovanie ŠG / Illéš/ 

KM vyjadruje plnú podporu existencie Športových gymnázií v takej forme ako doteraz, hlavne čo sa týka 

hodinových dotácii a formy fungovania.  

 

13. Konferencia mládeže SAZ marec 2018 a vyhodnotenie seminára DA 2018 

Konferencia mala vyše 100 účastníkov, bol vysoký záujem zo strany trénerov. Prednášky boli obohacujúce 

a odozva z hnutia bola pozitívna. Do budúcna treba zorganizovať konferenciu pre užší výber trénerov ZPM 

A, a potom pre ostatných taktiež seminár trénerov mládeže a Detskej atletiky zvlášť.  

 

14. Požiadavky KM na SAZ 

Zvýšiť financie pre trénerov ZPM A.  

 

15. Sústredenia 2018,  

Je potrebné pred každým významným podujatím v zahraničí, ME U18, MS juniorov, usporiadať aspoň 

krátkodobé tréningové sústredenie nominovaných atlétov.  KM taktiež požaduje prehodnotiť okrem, 

sústredenia vo Vysokých Tatrách, organizovať tréningové sústredenia v jarných mesiacoch v prípravnom 

období II po skončení halovej sezóny v lepších klimatických podmienkach Španielsko-Benidorm, prípadne 

Kanárske Ostrovy.   

 

16. Rôzne 

 

 

 

Zapísal Š. Bielik                                                                                                            overil: M. Illéš 


