
Zápisnica z Komisie mládeže, 26.10.2018, Štrbské Pleso - FIS 

 

Program rokovania:  

 

1. Otvorenie zasadnutie KM 
2. Vyhodnotenie vrcholných podujatí 2018/  MSJ, ME U 18, YOG/ Illéš, Laurenčík, Bielik/ 
3. Vyhodnotenie MoS, MeS 2018, vyhodnotenie HNO,/ Laurenčík, Illéš, Lučka/ 
4. Vyhodnotenie projektu HNO+ sústredenie HNO + plán 20.ročník HNO /Laurenčík, 

Lúčka/ 
5. Plnenie koncepcie mládež 2018/ Laurenčík/ 
6. Problematika organizovania mládežníckych pretekov v SAZ / MSR/ - Illéš 
7. Financovanie mládež SAZ 2018, plán 2019 – ÚTM, ZPM / Illéš, Laurenčík, Bielik/ 
8. Odmeňovanie trénerov 2018 návrh 2019 /Illéš/ 
9. Vyhodnotenie ÚTM – ŠT a PZPM za rok 2018 /Bielik/ 
10. Detská atletika, správa a výhľad rozvoja detskej atletiky / Blanárová, Ľašová/ 
11. Návrhy na zlepšenie práce s mládežou v SAZ  2019 / KM SAZ/ 
12. Koncepcie mládež 2019 informácie o zmenách - doplneniach  / Laurenčík/ 
13. Systém súťaží 2019, návrh zmeny v rozsahu pretekania v kategórií najmladšieho a ml. 

žiactva /Laurenčík, Gigac/ 
14. Vrcholné mládežníčke podujatia 2019./Illéš, Laurenčík/ 
15. Sezóna 2019 – termínovka /Gigac/ 
16. Fungovanie Športových gymnázií – vylepšenie spolupráce so SAZ / Illéš/ 
17. Konferencie mládež SAZ marec 2019 – návrh tém  /ÚTM, ZPM, DA/ / KM SAZ/ 
18. Požiadavky KM na SAZ  - zasadnutia, konferencia, testovanie, semináre, nákup 

materiálu /KM SAZ/ 
19. Rôzne 

 
1.Otvorenie zasadnutia KM 

Predseda KM M.Illéš privítal  prítomných členov: M.Laurenčík, Š.Bielik, M.Lučka, J.Gigac a 

pozvané za Detskú atletiku V. Ľašová a S. Blanárová / k bodom rokovania kontrolór SAZ p. 

Malík/ Vyzdvihol veľmi úspešné atletickú sezónu ako jednu z najúspešnejších za posledných 

15 rokov. Medailovo sa možno až tak nedarilo, ale úspešnosť na vrcholných podujatia roka 

2018 bola vysoká. Množstvo umiestnení do 8.miesta a šesť pretekárov na YOG bolo  nad 

plánované počty.   

2. Vyhodnotenie vrcholných podujatí 2018/  MSJ, ME U 18, YOG/ Illéš, Laurenčík, Bielik/ 
 
MSJ – Tampere – Illéš - plán bol 2. miesta do 10. miesta - splnené – Gajanová - 4. miesto, 
Zapletalová - 5. miesto a rekord SR. Obe limit na ME. Zavilínska OR 180cm, štafeta slov. 
rekord, nedarilo sa vrhačovi Baranovi, OR dosiahla aj chodkyňa Burzalová- tr. J. Pavelka. 
Veľmi dobre sa uviedla fyzioterapeutka pani Gajdárová.  
 
ME U 18 – Gyӧr – Laurenčík – 27 pretekárov, ktorí splnili limity, cestovalo 24 atlétov.  
Osvedčilo sa krátkodobé tréningové sústredenie v X-bionic - Šamorín. Odtiaľ sa cestovalo 



priamo do dejiska ME. Plán bol 1x medaila, 4x do 12.miesta a kvalifikácia 2 až 4 atlétov na 
OH mládeže. Výsledok bol lepší – A. Paulíny získal bronz, 6 atlétov bolo do 12.miesta na  
OHM do Argentíny postúpilo 6 atlétov Paulíny, Murcko, Kubiš, Kovačovicová, Forster a 
Vrecková. Na ME padli 4 slov. rekordy - Hanuliaková oštep, Stachová 2000m prekážky 
a štafeta.  
 
OH mládeže Argentína Buenos Aires – Bielik. Celkovo z pohľadu slovenskej výpravy bol 
vyhodnotený ako nevhodný systém dvoch štartov pričom v šprintoch do 400m sa sčítali časy 
– najlepší súčet znamenal zlatú medailu.  Pri dlhších behoch sa sčítali umiestnenia, pričom  
bežci bežali najprv svoju disciplínu (Paulíny 1500m),a potom všetci spolu bežali cezpoľný beh 
4km. 
Andrej Paulíny v behu na 1500m celkovo obsadil 9. miesto (tr. P .Slouka). ako prvý Európan, 
pričom bežal 3:56 /osobák 3:52/.  
V chôdzi na 5 km súťažil L´. Kubiš (tréner Zdeno Medera). V súčte umiestnení obsadil 6. 
miesto, čo bolo druhé z Európanov, porazil ho len Talian. Bolo to najlepšie umiestnenie zo 
slovenských atlétov. 
Kovačovicová (tréner P. Žňava) súťažila v behu na 100m (OR-12,16s) zabehla 12,18-celkovo 
skončila na 22.mieste. Mala vážne zdravotné problémy po návrate na SR bola dva týždne 
v nemocnici.  
V behu na 200m sa predstavila Forster (tr. K. Adlerová) zabehla si osobák 24,56s zlepšenie o 
12 stotín. Celkovo obsadila najmladšia členka výpravy 14. miesto. 
Na 200m trati bežal O. Murcko – prvý krát v protivetre -1,7 za 21,91s o 3 dni po vynikajúcom 
štarte - 0,122s a pri dobrom vetre +1,7 zabehol nový slov. rekord -  21,19. Týmto prekonal 36 
ročný rekord Ľ. Balošáka.  Lepší z Európanov bol len Dán čiermej pleti T.Kamanga - 21,15. 
M. Vrecková súťažila vo vrhu guľou /OR-14,32m/. Na OHM hodila  výrazne menej a obsadila 
posledné 15. miesto. 
   
3.  Vyhodnotenie MoS, MeS 2018/ Laurenčík, Illéš, Lučka/ 
 
Medzioblastné stretnutie dorastu sa konalo v Trnave, kde domáci organizátori už tradične 
výborne zvládli toto medzi dorastencami a ich trénermi populárne podujatie. Člen KM tréner 
Gigac navrhuje v budúcnosti zmenu, organizovať Ligu dorastu SR s tým, že náklady by boli 
porovnateľné a dorastenci by mali 3-4 kvalitné preteky. Vyhral západoslovenský kraj pred 
stredoslovenským a bratislavským. Pre rok 2019 navrhuje KM, aby sa toto podujatie konalo 
v rámci P-T-S doobeda. 
Medzištátne stretnutie juniorov 15.-16.7.2018 bolo vo Vyškove ČR vyhodnotil p. Illéš. 

Naposledy na tomto podujatí mohli štartovať aj dorastenci v budúcnosti len juniori. 

Výsledky- 1.miesta Gajanová a Zapletalová - nový slov. rekord a limit na MSJ, 1.mesto 

vybojoval aj vo vrhu guľou Baran. Medailu mali ešte Zavilínska - výška a Kiss - 100m. Traja 

dorastenci tu splnili limity na ME U18 – Dušková, Šišoláková a Havlík. 

Medzištátne stretnutie dorastu – Slovinsko – Ptuj vyhodnotil p. Laurenčík. Podarilo sa nám 

poraziť domácich Slovincov a obsadiť tak celkovo 3. miesto. Zvíťazili vo svojich disciplínach 

Dušková - 1500m, Váleková - guľa, Hanuliaková – oštep. Mali sme viacero ďalších 

medailových umiestnení. Bol trošku problém s ubytovaním, nebývali sme na jednom mieste, 

a jeden z autobusov so slovenskými atlétmi meškal tak atléti nestihli rozcvičku. 



Medzištátne stretnutie starších žiakov vyhodnotil p. Lúčka – Gyӧr 29.9. Veľmi dobré 

podmienky, čo sa týka štadiónu, ale zlé počasie – veterno a chladno. Ako najlepší výkon bol 

ohodnotený skok do diaľky Vodňanskej a u chlapcov chôdza - Nemčok. Veľmi kvalitný výkon 

dosiahla  Švecová - nový slov. rekord na 300m prekážok.   

Pre všetky medzištátne stretnutia na budúci rok treba zabezpečiť nové teplákové súpravy, 

vybrať dodávateľa a dať do rozpočtu mládeže 2019. 

Lowicz - Poľsko mládež do 14 rokov - M. Lúčka. Toto podujatie je veľmi obľúbené medzi 

žiakmi ale vyžaduje náročný výber atlétov z výsledkov slovenských súťaží, pričom disciplíny 

nie sú rovnaké. Celkovo sa zúčastnilo 34 atlétov 10 trénerov, pričom získali 9 medailí. 

 

4. Vyhodnotenie projektu HNO + sústredenie HNO + plán 20.ročník HNO /Laurenčík, Lúčka/ 

 
Hľadáme nových olympionikov - Laurenčík. V Dubnici nad Váhom sa konalo finále  po 
školských a krajských kolách, kde sa zúčastnilo tejto súťaže 3 398 žiakov. Koordinátori boli 
odmenení zo SAZ, zastrešovala ich nová koordinátorka Martincová. Najlepší sa potom 
zúčastnili tréningového sústredenia vo Vysokých Tatrách-Tatranská Lomnica. Celkovo 55 detí 
a 12 trénerov. Ako ambasádori tu boli trénerka Bendová a Ján Volko -  vedeli zabaviť a zaujať 
deti a zaslúžia si pochvalu. Súčasťou tohto podujatia bolo aj sústredenie kandidátov účasti na 
EYOF, ktorý sa v roku 2021 uskutočni v Košiciach. Všetci účastníci oboch týchto sústredení 
dostali mikiny adidas z logom EYOF Košice 2021.  
V roku 2019 budeme v rámci projektu HNO spolupracovať so Slovenskou asociáciou športu 

na školách kde krajské súťaže tohto projektu budú prebiehať v čase krajských školských 

súťaží.                                          

 

5.  Plnenie koncepcie mládež 2018/ Laurenčík/ 
 
Komisia mládeže podrobne prešla plnenie Koncepcie rozvoja mládeže 2018. Koncepcia bola 

v roku 2018 nastavená tak, aby výsledky mládeže v roku 2018 doma ale hlavne na vrcholných 

podujatiach v zahraničí boli čo najlepšie. S prihliadnutím na perspektívny rast ptretekárov. 

Prerokovalo sa nastavenie financovanie jednotlivých ÚTM. Predostrelo sa čo by bolo vhodné 

pre ďalší rok zlepšiť a kde je potrebné pridať financie pre ďalší rozvoj útvarov. Je dôležitá 

finančná podpora trénerov. Zaznelo konkrétne ohodnotenie jednotlivých trénerov 

z viacerých zdrojov, ktoré je oproti minulosti už na lepšej úrovni.     

 
6. Problematika organizovania mládežníckych pretekov v SAZ / MSR/ - KM 
 
Súťaže mládeže v roku 2018 mali vzhľadom na vysoký počet účastníkov mnohokrát dlhé 

trvanie. Až do podvečerných hodín. Treba prejsť na súťaže vo viacbojoch, ktoré vylúčia 

jednostrannú špecializáciu v rannom veku športovca. Majstrovstvá družstiev SR bolo 

hodnotené ako veľmi dobré a efektívne z lepšími výsledkami ako v minulosti. 

 

7. Financovanie mládež SAZ 2018, plán 2019 – ÚTM, ZPM / Illéš, Laurenčík, Bielik/  
 
p. Illéš informoval o čerpaní financií na mládež v roku 2018, upozornil, že na odmeny 
trénerov ZPM sa tento rok rozdelí cez 100.000€.  Je to navýšenie v plánovanej položke 



rozpočtu o 30.000€. Je to znak   dobrej práce mládežníckych trénerov  v hnutí. Konkrétne sa 
zvýšili  výdavky na nákup výstroje  na podujatia, sústredenia pred VP, tréningové denníky, 
testovanie po sekciách, doplnky výživa pre ZPM, semináre.  
Pre rok 2019 predložil M. Illéš plán finančných prostriedkov na mládež vo viacerých 
položkách vyšší. Všetko bude záležať od schválenie jednotlivých výdavkov na mládež VV SAZ.    
 
 

8. Odmeňovanie trénerov 2018 návrh 2019 /Illéš/ 
 
Predseda komisie M.Illéš predložil KM, aký bol plán aj ako sa navyšovali odmeny pre 
trénerov v posledných rokoch a taktiež predostrel návrh financií  pre trénerov na budúci rok. 
KM všetky jeho návrhy schválila a odporučila aj z navrhovaným navýšením predložiť na 
schválenie do VV SAZ. 
 
9. Vyhodnotenie ÚTM – ŠT a PZPM za rok 2018 /Bielik/ 
 
V roku 2018 boli len mierne zmeny v počte útvarov talentovanej mládeže, niektoré nezískali 
potrebný minimálny počet bodov a pribudli nové Prípravky ZPM. Z čerpaním je to o niečo 
lepšie ako v minulom roku cca 1/3 už vyčerpala svoje financie, 1/3 z časti a zvyšok zatiaľ 
neúčtoval žiadne výdavky aj keď sme mailom urgovali dodržanie zmluvy vyčerpať financie do 
konca mesiaca október 2018. Opäť si to bude vyžadovať značné úsilie pracovníkov SAZ-u, aby 
sa financie pre ÚTM riadne využili na stanovené účely. Bodovanie v ÚTM zostáva bez zmeny, 
pričom by sa malo v novej koncepcii viac rozobrať a jednoznačne napísať ročníky narodenia -
kto môže byť v ÚTM zaradený a kto už nemôže bodovať – len ako bývalý člen. Zapracovať 
veci  podľa pripomienok hlavného kontrolóra SAZ p. J. Malíka. 
 
10. Detská atletika, správa a výhľad rozvoja detskej atletiky / Blanárová, Ľašová/ 
Prítomné zástupkyne Detskej atletiky S. Blanárová a V. Ľašová informovali KM, že rok 2018 
bol pre DA veľmi úspešný, vyškolili 150 nových inštruktorov, aj za pomoci DA sa zvýšil počet 
členov SAZ na 17 000 členov.  
V roku 2019 budú organizovať viac súťaží aj nových, Spajkyho pohár aj Detská P-T-S ka bude 
pokračovať a taktiež osvedčená nízko nákladová Korešpondenčná súťaž. Cieľom je stále 
zvýšiť členskú základňu SAZ-u. Novinkou je prideľovanie nových sád detskej atletiky 
s upraveným obsahom pre detské atletické škôlky, ktoré splnia stanovené podmienky.    
 
 
11. Návrhy na zlepšenie práce s mládežou v SAZ  2019 / KM SAZ/ 
 
Marek Lúčka - Organizovať tréningové reprezentačné sústredenia v jesennom popretekovom 
období pre starších žiakov a dorastencov regióne Vysokých Tatier – formou výberu.  
Pre medzištátne stretnutia žiaci, dorast a juniorov zabezpečiť nové športové oblečenie a pre 
trénerov – bundy alebo celú teplákovú súpravu.  Organizovať semináre pre mládežníckych 
atletických trénerov 1 - 2 krát ročne. 
Podporiť materiálnym výstrojom talentovanú mládež a ZPM B- adidas výstroj. Navýšenie 
financií ÚTM, trénerom ZPM. Zachovanie projektov – Lavice, HNO, EYOF 2021. Vybavenie 
trénerov SAZ – výstroj, stopky a pod.  
 



 
12.  Koncepcie mládež 2019 informácie o zmenách - doplneniach  / Laurenčík/ 
 
Komisia mládeže podrobne prejednala všetky body navrhovanej novej Koncepcie rozvoja 

mládeže na rok 2019. Počas toho boli navrhnuté zmeny, ktoré boli po diskusii a schvaľovaní-

hlasovaním aktualizované a zapracované do novej koncepcie, ktorá bude predložená VV SAZ.                       

 

 
13.  Systém súťaží 2019, návrh zmeny v rozsahu pretekania v kategórií najmladšieho a ml. 
žiactva /Laurenčík, Gigac/ 
 
 Predseda komisie M. Illéš podrobne rozobral klady a nedostatky súťaží 2018 a predložil 
návrhy viacerých zmien najmä v žiackych kategóriách. Nasledovala diskusia, kde J.Gigac 
navrhoval zmeny v najmladších žiakov - do 11 rokov z dôrazom na všestrannosť-súťaže 
formou viacbojov. M. Laurenčík navrhoval u najmladších žiakov 3-boje a u mladších 4-boj, 
formou skupín disciplín, ktoré by sa obmieňali v troch až 4 skupinách. KM tieto zmeny 
predloží na najbližšej ŠTK, pričom presne stanoví  počet pretekárov v družstve. KM tiež 
navrhuje zrušenie MSR mladších žiakov jednotlivcov v hale aj na dráhe. Pričom KM navrhuje, 
aby sa súťaží najmladších žiakov mohli zúčastňovať len najmladší žiaci a to isté v súťažiach 
mladších žiakov len mladší žiaci. M. Illéš a J. Gigac k vypracujú plusy a mínusy zavedenia 
dorasteneckej ligy a tieto sa posúdia v KM a ŠTK. P. Blanárová odprezentovala návrh do 
zmeny v rozsahu pretekania zaviesť pre kategóriu staršieho žiactva namiesto 100m prekážok 
disciplínu 80mprekážok a p. Lúčka navrhol zaviesť pre kategóriu staršieho žiactva namiesto 
60metrov disciplínu 80 metrov. Oba návrhy hlasovaním KM neprešli.   
 
14. Vrcholné mládežnické podujatia 2019./Illéš, Laurenčík/ 
 
Reprezentační tréneri mládeže informovali o vrcholných podujatiach pre rok 2019 -  ME23, 

MEJ, EYOF, MeS. Doposiaľ ani na jedno podujatie nie sú limity. Čaká sa na limity od EA a čaká 

sa na vekové kategórie pre EYOF.  

15. Sezóna 2019 – termínovka /Gigac/ 

KM mládeže kompletne rozobrala návrh termínovej listiny pre rok 2019.  

16. Fungovanie Športových gymnázií – vylepšenie spolupráce so SAZ / Illéš/ 

Illéš informoval o transformácií ŠG pre ďalšie obdobie. Ku gymnaziálnemu štúdiu pribudne aj 
stredoškolská forma vo forme troch nových odborov. KM navrhuje budúcna zvýšiť 
spoluprácu ŠG so SAZ. Naplánovať stretnutie zástupcov ŠG so zástupcami SAZ.  
 
17. Konferencie mládež SAZ marec 2019 – návrh tém  /ÚTM, ZPM, DA/ / KM SAZ/ 
 
KM prejednala organizáciu konferenciu mládež SAZ 2019. Hovorilo sa o viacerých 
prednášajúcich. Z pomedzi viacerých návrhov zazneli mena p. Slouka, p. Laczo, fyzioterapeut, 
psychológ a pod. Komisia DA plánuje organizovať seminár pre trénerov DA v mesiaci 
november /24.11/.  
 



18. Požiadavky KM na SAZ  - zasadnutia, konferencia, testovanie, semináre, nákup materiálu 
/KM SAZ/ 
 
KM SAZ navrhuje nákup prekážok /68cm/ na všetky štadióny kde sa konajú preteky na úrovni 
krajských súťaží. Dôvodom je zavedenie prekážkových behov pre kategóriu najml. a ml. 
žiakov aj na výške prekážok 68cm.  
 
19.Rôzne /KM SAZ/  
 
Členovia KM SAZ diskutovali o ďalších možných vylepšeniach podpory trénerov, pretekárov 

SAZ pre ďalšie obdobie.   

 

zapísal: Štefan Bielik      overil: Martin Illéš, Milan Laurenčík 

 

 

 


