
Z Á P I S N I C A 
 

zo zasadnutie komisie mládeže SAZ, ktoré sa uskutočnilo dňa 24.6.2020 /streda/ v Osrblí.  

                                                                  

 

Program rokovania:  

 

1. Otvorenie zasadnutia KM 

2. Prehľad aktuálneho stavu atletickej sezóny -  termíny, zmeny 

3. ŠT a PZPM nové kritéria hodnotenia +  vyhodnotenie nedostatkov z minulých rokov  

4. Financovanie mládež SAZ 2020 – ÚTM, ZPM  - návrh úprav v roku 2020  

5. Projekt mládežnícka atletika – nastavenie projektu na ďalšie obdobie  

6.  EYOF 2022 

7. Návrhy na zlepšenie činnosti s mládežou v SAZ 

8. Financie mládež SAZ - návrhy na nákup pomôcok pre mládež 

9. Detská atletika  

10. Konferencia mládeže   

11. Sústredenia HNO, EYOF, testovanie mládež 

12. Návrh k rozdeleniu financií na kluby 15% 

13. Návrh financovania oblastí 

14. Rôzne 
 

 

1.Otvorenie zasadnutia KM 

Predseda KM M. Illéš privítal  prítomných členov: V.Ľašová, M.Laurenčík, Š.Bielik, M.Lučka, V.Handl,  

a viceprezidenta SAZ Ladislava Asványi, ako aj kontrolóra SAZ Jozefa Malíka.  

Ospravedlnili sa L.Kotala a J.Gigac, ktorí sa nemohli zúčastniť z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti.  

 

2. Prehľad aktuálneho stavu atletickej sezóny – termíny, zmeny 

Bolo zrušených veľa vrcholových podujatí – všetky Medzištátne stretnutia mládeže 2020, Keňa MS U20, 

ME U18 Rieti, OH Tokio, ME Paríž,... Na Slovensku sa musela týmto skutočnostiam prispôsobiť 

termínovka SAZ. Oblasti už bežia podľa aktualizovaných termínových listín. AZB má prvé preteky až 

1.7.2020. V čase konania P-T-S-ky. 12.9.2020  sa uskutočnia  M SR vo viacboji mladších žiakov – 

Michalovce, upresnený termín prispôsobený požiadavkám  viacerých klubov. 

 

3. ŠT a PZPM nové kritéria hodnotenia +  vyhodnotenie nedostatkov z minulých rokov  

Hlavný kontrolór p. Malík informoval o zistených nedostatkoch. Treba zmeniť Pravidlá pre ÚTM tak, aby 

sa dali vyložiť jednoznačne a nemohlo dôjsť k dvojitému výkladu a následne chybám v hodnotení útvarov 

talentovanej mládeže. Martin Illéš uviedol, že tieto pravidlá už boli prepracované aktualizované, 

konzultované na viacerých úrovniach a boli zaslané útvarom a zverejnené na internetových stránkach 

SAZ. Milan Laurenčík hovoril o Športových triedach, ako o útvaroch pre talentovanú mládež, ktoré už 

pracujú dlhodobo, sú tam skúsení mládežnícky tréneri, ktorých financuje škola-zriaďovateľ, teda mimo 

SAZ. Systém ŠT sa rozšíril o Prípravky ZPM, ktoré sú pri kluboch a sú efektívne. Kritériá hodnotenia sa 

postupne upravovali a dnes už sú jednoduchšie, efektívnejšie. Pán Asványi navrhuje zabezpečenie 

softverový programu pre počítačové spracovanie  športových výsledkov ÚTM tak, aby sa predišlo 

možným chybám alebo dvojakému výkladu medzi klubom a SAZ-om. KM tiež predloží návrh na 

stanovenie minimálneho počtu atlétov v príslušnom ÚTM. Vyhodnocovať a kontrolovať vyhodnotenia 

ÚTM pre rok 2020 bude V. Ľašová. 
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4. Financovanie mládež SAZ 2020 – ÚTM, ZPM  - návrh úprav v roku 2020  

V roku 2020 bude menej podujatí, viaceré sa  nebudú konať. Môže byť problém pre talentovaných atlétov 

splnenie limitov a následné zaradenie do ZPM A a B. Z MŠ prišla informácie, že TOP tím MŠ pre rok 

2021 bude tvorený na základe výkonov z roku 2019.  

KM prerokovala možnosti zaraďovania pretekárov do ZPM pre rok 2021. Sezóna 2020 bude bez VP, ale 

skoro kompletná.  Boli prerokované dve alternatívy: 

1. Prvý návrh je v súlade s pôvodnými a kritériami. S doplnkom: Ak atlét splnil limit na VP, /ktoré boli 

v tomto roku zrušené/ podporiť pretekára i trénera v zmysle ako keby po splnení limitu bol na toto 

podujatie nominovaný a podujatia sa i zúčastnil, čiže pre rok 2021 bude mať podporu aj za účasť na VP. 

2. Prihliadať pri zotrvaní resp. vyradení pretekára  z podpory ZPM  na výkony z roku 2019.    

V roku 2020 umožniť čerpanie financií do výšky 60% pridelenej dotácie a ak splní limit ZPM pre svoju 

vekovú kategóriu resp. limit na VP, tak môže atlét dočerpať zvyšných 40%.   

KM sa prikláňa k prvej alternatíve. Konečná verzia pre zaraďovanie pretekárov do ZPM  bude  po 

prerokovaní zverejnená po najbližšom zasadnutí VV SAZ. 

5. Projekt mládežnícka atletika – nastavenie projektu na ďalšie obdobie  

Podpora od Tesco trvá aj pre rok 2020. Plánovaný je nákup 18 súprav pre nové kluby, ktoré splnia 

potrebné náležitosti. Návrh rozdelenia: Klubom, ktoré sa venujú tejto vekovej kategórií, podľa zisku 

bodov v hodnotení  jednotlivých ÚTM v roku 2019. Ak bola tomuto útvaru pridelená súprava v minulom 

roku, tak sa nárok posúva na ďalší klub v poradí. Podmienkou je zisk minimálne 50 bodov za aktuálnych 

členov. Corona vírus narušil realizáciu projektu HNO. Preto treba zabezpečiť  výber účastníkov 

plánovaného  sústredenia – zodpovedný Marek Lúčka. Pán Asványi navrhol zaoberať sa aj odmenou 

a motiváciou pre trénerov, tak by  aby bola zabezpečená príprava pretekárov v žiackej, dorasteneckej 

a juniorskej kategórií.  Aby aj samotní tréneri mali motiváciu udržať deti pri atletike po skončení 

základnej školy, a aby aj oni boli motivovaní  venovať sa pretekárom vyšších vekových kategórií. 

Vyšpecifikovať systém odmeňovania, koľko bude potrebných finančných prostriedkov, koľkých trénerov 

je reálne možné z prostriedkov SAZ honorovať.  

Pripraviť návrh podpory trénerom DA formou školení, dať im povinnosť získať minimálne trénerskú 

kvalifikáciu I. alebo II. stupňa, a raz ročne sa povinne zúčastniť semináre trénerov mládeže. Tento 

materiál predložiť na jednanie VV SAZ. Pán Asványi tiež navrhol zorganizovať Detskú/Mládežnícku  

Olympiádu v Šamoríne po skončení P-T-S-ky. V sobotu by pretekali žiaci v nedeľu dorastenci. 

Zorganizovať v Šamoríne jeden spoločný tréning pre vybraných talentovaných oštepárov Slovenska 

s majsterkou Európy, MS a Olympijskou víťazkou Barborou Špotákovou. 

KM zabezpečí v novom termíne seminár trénerov mládeže.  

Pán Asványi tiež informoval , že pri MŠ – NŠC má vzniknúť nový TOP tím – pre cca 30 dospelých 

športovcov a cca 70 mládežníkov z olympijských individuálnych športov.   

 

6. EYOF 2022 

Zmenili sa ročníky narodenia pre účastníkov tohto podujatia na 2006 – 2007. To sú terajší prvým rokom 

starší žiaci a druhým rokom mladší žiaci. Projekt EYOF 2022 bude nutné nasmerovať na túto vekovú 

kategóriu. Vybraným atlétom KM zabezpečí sústredenie. Kandidátmi budú   najúspešnejší viacbojári na 

M SR 2020. Podpora SOŠV sa presúva na nové ročníky 2006 – 2007. Bude potrebné vytipovať pre toto 

podujatie  perspektívnych atlétov aj ich trénerov.  

 

 

7. Návrhy na zlepšenie činnosti s mládežou v SAZ 

 Pokračovať v úspešnom projekte DA i v nadväzujúcom projekte MA. Rozšíriť projekt podpory 

trénerských kapacít. Plán pre ďalší rok je naštartovanie projektu centralizácie mládeže v SAZ. 

KM opätovne navrhuje do budúcna usporiadať dorasteneckú ligu ako je to v kategórii dospelých.   



 

 

 

8. Financie mládež SAZ - návrhy na nákup pomôcok pre mládež 

Na jeseň 2020 zakúpiť materiálne vybavenie pre ÚTM – najmä pre dovybavenie atletických štadiónov pre 

zlepšenie tréningového procesu mládeže (prekážka, bloky, náčinie,....). Handl navrhuje aby sa zakúpila 

jedna sada fotobuniek pre zabezpečenie testovania na týchto útvaroch, ktorú si budú môcť zapožičať na 

svoje testovanie prípadne aj na sústredenia, táto by bola skladovaná na SAZ-e.. 

K zlepšeniu tréningového procesu v halovej sezóne sa vyjadril aj p. Asványi, ktorý oznámil, že v hale 

Elán v halovej sezóne jeseň 2020 a začiatok toku 2021 bude k dispozícií hala len pre atlétov. V hale Elán 

sa bude robiť rekonštrukcia kúrenia, zakúpi sa dopadisko pre vrh guľou, budú k dispozícií trvale 

namontované fotobunky aj časomiera, urobia sa nové čiary. Martin Illéš informoval, že je zámer objednať 

nové skokanské žrde pre vybraných atlétov a kluby, ktorí majú medaile z tejto disciplíny z H-MSR v roku 

2020, teda pracujú v tejto disciplíne na výkonnostnej úrovni.  

 

 

9. Detská atletika  

Boli zaregistrované nové kluby, hlavne na základných školách. 

Podujatia už sa rozbehli aj v roku 2020. Trojboj žiakov atletických prípraviek sa osvedčil a umožnil aj 

deťom na prvom stupni ZŠ i v predškolskom veku súťažiť doma v telocvični na ihrisku pri škole 

s cieľom, zorganizovať preteky pre túto vekovú kategóriu bez veľkých finančných nákladov, prepravy na 

atletické štadióny, zabezpečenia pedagogického dozoru. Práve prebieha detská P-T-S a detská štafetová 

liga v každom kraji na Slovensku 

 

10.  Konferencia mládeže   

KM zabezpečí v novom termíne v roku 2021 seminár trénerov mládeže spolu so seminárom DA a MA.  

 

11. Sústredenia HNO, EYOF, testovanie mládež 

Na jeseň 2020 – zabezpečí KM tréningové sústredenie v Tatranských Matliaroch. Výber urobí a na 

schválenie KM predloží Marek Lúčka. Jedná sa o cca 70 účastníkov. Pre všetkých účastníkov treba 

zabezpečiť mikinu resp. teplákovú súpravu s potlačou - propagáciou  EYOF 2022.  Zakomponovať aj 

ročník narodenia 2005. Súčasť projektu MA.  

Taktiež pre vybraných atlétov na EYOF 2022 funkčné tričká – V.Ľašová. 

Testovanie prebieha hlavne po jednotlivých sekciách – skoky – šprinty – behy – vrhy ..... 

 

12. Návrh k rozdeleniu financií na kluby 15% 

KM navrhuje možnosť rozdelenia podľa počtu aktívnych členov z roku 2019. Tiež je možne rozdelenie aj 

podľa počtu členov v kluboch z roku 2020 pripadne použiť obe tieto premenné.  

KM poveruje M.Illéša, J.Malíka a V.Ľašovú, aby jednali a predložili na schválenie VV SAZ rozdelenie 

15% pre rok 2020. 

 

13. Návrh financovania oblastí 

Nakoľko oblasti sú autonómne, KM SAZ navrhuje aby model financovania prerokovali na úrovni 

predsedov oblastí. 

 

14. Rôzne 

KM navrhuje ešte v roku 2020 objednať jednu novú sadu repre oblečenia na zabezpečenie Medzištátnych 

atletických stretnutí mládeže od spoločnosti New Line. 



KM tiež navrhuje objednať v Adidas -e spodnú časť – nohavice k reprezentačnej modrej bunde, ktorú 

používame pri Medzištátnych stretnutiach mládeže (V.Ľašová). Následne táto nová  súprava (bunda + 

nohavice) bude náhradou za 15 ročnú teplákovú súpravu, ktorá už je vyradená. 

 

 
Zapísal 25.6.2020 Bielik      overil: Laurenčík, Illéš, Lašová 


