
Z Á P I S N I C A 
Zo zasadnutie komisie mládeže SAZ, ktoré sa uskutočnilo dňa 19.9.2020 /sobota/ v Trnave.  

                                                                       

Prizvaní hostia k bodom rokovania: p. Čillík, p. Ozorák, p.Mittermayer 

 

Program rokovania:  

1. Otvorenie zasadnutie KM 

2. Detská atletika /predseda komisie DA p. Čillík/ 

3. Návrhy na zlepšenie práce s mládež v SAZ a súťaže v SAZ, súťaže v hale Elán a pod.  

/p. Ozorák/   

4. Financovanie mládeže v roku 2020, koncepcia 2020 + ÚTM 2020 / Laurenčík, Illéš, 

Lúčka/ 

5. Hodnotenie priebehu tohoročnej sezóny 2020 v vrátane už prebehnutých MSR /repre 

tréneri/ 

6. Plán sezóny 2021 vrcholné podujatia, plánované výjazdy / Illéš, Laurenčík, Lučka/ 

7. Termínovka SAZ 2021 /Mittermayer, Gigac/ 

8. Zaraďovanie resp. návrhy na zaraďovanie do ZPM 2021 z pohľadu covid 19 sezóny 

/KM/ 

9. Financovanie mládeže 2021, financovanie OAZ, projekty 2020 a 2021 /Lašová, Illéš/ 

10. Stratégia zlepšenia práce s mládežou v SAZ /Illéš, Handl/ 

11. Konferencie mládež SAZ /Laurenčík/ 

12. Požiadavky KM na SAZ /KM SAZ/ 

13. Rôzne 

 
 

1.Otvorenie zasadnutia KM 

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

Lučka, V. Handl, J. Gigac 

Hosťom bol p.I.Ozorák 

Ospravedlnili sa I.Čilík a R.Mittermayer, ktorí sa nemohli zúčastniť z dôvodu pracovnej 

zaneprázdnenosti.  

 

2. Detská atletika /predseda komisie DA p. Čillík/ 

Veronika Ľašová informovala o jednotlivých bodoch zo zasadnutia KM DA. Na tento úsek bol 

prijatý nový pracovník J. Dobrovodský – koordinátor pre celé Slovensko. Prezentácia DA na 

mítingu P-T-S bola bez komplikácií, zúčastnilo sa 26 družstiev, čo je doteraz najviac na tomto 

podujatí. Zvíťazilo družstvo z Malaciek. Na jeseň sa budú organizovať detské štafetové krosy 

v každom kraji, na Jeseň taktiež pokračuje trojboj žiakov atletických prípraviek. Koordinátori 

navrhujú zaradiť nahradiť disciplína ako hod kriketovou loptičkou za hod vortexom a znížiť 

prekážky na 76cm . Milan Laurenčík sa k tomu vyjadril, že nedoporučuje robiť zmeny vo 

veľkom rozsahu. Upozornil aj na možnosť týchto úprav v rámci kompetencie jednotlivých 

oblastí. Nižšie prekážka 76cm pre rok 2021 by už mali byť zabezpečené. Pán Ivan Čilík 

navrhuje 1x v kole starších žiakov oblasti – v hale 60m prekážky.  

Každé kolo si môžu vybrať 60 alebo 100m prekážky. KM preto navrhuje rozsah pretekania 

u mladších žiakov v disciplíne prekážok 60/100m zmeniť výšku prekážok na 68cm, tento návrh 

predložiť na ŠTK. Je potrebné dokúpiť potrebný počet Vortexov pre organizátorov pretekov. 

Najmladšie a staršie žiactvo navrhuje ponechať bodovanie kolektívu nie jednotlivca. Ale 

podporiť viac cien, pohárov, medailí,...dodať organizátorom. Ostať aj naďalej pri viacbojoch 

mladších žiakov, vybrať tých najlepších na M SR – Návrh p. M.Kalabus – 45 chlapci + 

45dievčtá. 



3. Návrhy na zlepšenie práce s mládež v SAZ a súťaže v SAZ, súťaže v hale Elán a pod.  

/p. Ozorák/   

Pán Ozorák navrhuje prísť s atletikou na školské dvory ZŠ pre 1. až 4.ročník, a to v mesiaci 

apríl – máj 2021 celoslovensky, s cieľom propagovať atletiku a zvýšiť členskú základňu. Ďalej 

navrhuje, aby na M SR družstiev starších žiakov a dorastu mohli ísť až 2 družstvá z oblasti 

AzB. KM to schválila, ale treba to prejednať na ŠTK.  Tiež doporučuje aj v budúcom roku robiť 

M SR viacerých kategórii – tzv. Gigant  do 23 s dorastencami,.... Pán Ozorák  má pripravený 

návrh haly 2020-21 pre kategóriu 2007. Starších žiakov spracuje /halovú sezónu/ Marco 

Drozda. VsAZ potrebuje na halové majstrovstvá oblasti jednu sobotu rezervovať halu Elán. 

Handl navrhuje kategórie najmladších, mladších žiakov a starších žiakov nebodovať 

a priraďovať financie len podľa počtu členov. KM sa bude týmto zaoberať a aktualizuje nový 

systém rozdeľovania financií. 

 

4. Financovanie mládeže v roku 2020, Koncepcia 2020 + ÚTM 2020 / Laurenčík, Illéš, 

Lúčka 

ÚTM –  návrh - hodnotenie prvé tri body za rok 2020 normálne zvyšné z roku 2019.  

ZPM – tí, čo splnia limit tento rok dostanú 100%, + bonusy naviac ako keby sa konali VP a atlét 

sa ich zúčastnil.  Najlepším pretekárom a trénerom odmeny resp. prostriedky na prípravu podľa 

aktuálnych európskych tabuliek v jednotlivých kategóriách. Ak vytvoril slovenský rekord ďalší 

bonus. Aj atlétovi aj trénerovi. 

 

 5. Hodnotenie priebehu tohoročnej sezóny 2020 v vrátane už prebehnutých MSR /repre 

tréneri/ 

Sezóna bola veľmi špecifická aj hodnotenie je náročnejšie. Kombinácia dvoch kategórií na 

jedných M SR sa ukázala ako výhodná a efektívna. Žiaci by nemali súťažiť na MSR  o dve 

vekové kategórie vyššie – toto dať na posúdenie a schválenie ŠTK 

Milan Laurenčík dal  vyhodnotenie MSR dorastu písomne. 

 

6. Plán sezóny 2021 vrcholné podujatia, plánované výjazdy / Illéš, Laurenčík, Lučka/ 

KM plánuje účasť atlétov na Európu aj svet – juniorov,   dorastenci – ME Rieti, do 23 rokov 

Nórsky Bergen. Taktiež výjazdy na 3 medzištátne stretnutia.  Je potrebné sledovať rozhodnutia 

hlavného hygienika SR aj regionálnych úradov, k tomu prispôsobiť plány VP 2021. To sa týka 

aj EYOF-u pre ročníky 2006 – 2007, k tomu z M SR mladších žiakov urobiť výber prvých 

dvoch plus mimoriadne výkony v sezóne. Návrh je atlétom nar. v roku 2005 až 2006 poskytnúť 

odškodné formou športovej výstroje príp. zorganizovať, ak to situácia dovolí, tréningové 

sústredenie pre prvých dvoch v tabuľkách 2005 a 2006 z M SR. 

 

7.Termínovka SAZ 2021 /Mittermayer, Gigac/ 

Návrh prepošle šéftréner Martin Illéš členom KM mailom. 

 

8. Zaraďovanie resp. návrhy na zaraďovanie do ZPM 2021 z pohľadu covid 19 sezóny 

/KM 

Problém 20 – 25 ročných atlétov, tu navrhuje KM výnimky pre zaradenie do finančnej podpory 

na rok 2021 pre cca 15 atlétov. Hlavne takých, čo sa nemohli na jar pred covidom zatvorené 

štadióny pripravovať a ich výkonnosť bola tesne za limitmi ZPM.  

 

 

 

 

 



9. Financovanie mládeže 2021, financovanie OAZ, projekty 2020 a 2021 /Lašová, Illéš/ 

Niektoré oblasti spravia menej podujatí ako iné. Prerokovať na Komisii rozvoja oblastí ako 

ďalej. Pokračuje projekt EYOF, MA, HNO. Ako ďalej s centralizáciou prípravy talentovanej 

mládeže, či to bude pokračovať pri OŠG alebo Odborných stredných školách, kde by mali byť 

vytvorené podmienky, kvalifikovaní tréneri, regenerácia, stravovanie a ubytovanie zdarma. 

 

Komisia mládeže schválila návrh prerozdelenia súprav MA pre rok 2020, zakúpených 

z podpory spoločnosti Tesco, na základe bodovania ÚTM za rok 2019 v počte 16ks a pre 

najlepšie kluby v rámci súťaže Detská PTS (v počte 2ks) v roku 2020, ktoré sa uskutočnilo ako 

predprogram mítingu PTS. Atletické kluby, ktoré obdržia súpravu pomôcok MA pre rok 2020, 

túto súpravu v minulom roku nedostali. Komisia mládeže sa jednohlasne rozhodla podporiť 

ďalšie kluby na Slovensku.  

 

10. Stratégia zlepšenia prace s mládežou v SAZ /Illéš, Handl/ 

Rozpracovať metodiku testovania talentovanej mládeže, úzko spolupracovať s FTVaŠ UK 

Bratislava a UMB B.Bystrica. 

 

 

11. Konferencie mládež SAZ /Laurenčík/ 

Zorganizovať v marci 2021 konferenciu pre trénerov mládeže. Prizvať prednášajúcich z oblasti 

tréningového procesu mládeže – nové trendy , psychológia – predštartovné stavy u mládeže na 

VP,  prevencia úrazov – najnovšie metódy fyzioterapie, výživového poradcu pre mladých 

atlétov – nadváha, vplyv stravy a výživových doplnkov na športový výkon. Pozvať odborníka 

pre niektorú z atletických disciplín.( technika, špecifiká trénovania u mládeže...) 

 

 

12. Požiadavky KM na SAZ /KM SAZ/ 

• Zakúpiť ďalšie sady Tesco pre MA 

• Zabezpečiť podľa potrieb individuálny atlétov nákup skokanských žrdí 

• Dokúpiť vrhačom potrené náčinie 

• Preskúmať čiastočnú úhradu cestovných nákladov klubom aj na oblastné súťaže, napr. 

Lučenec na M oblasti do Dubnice,... 

• Požiadať jednotlivé sekcie ich vedúcich, aby za každú sekciu bola vypracovaná video 

nahrávka k metodike vybratej disciplíny, následne túto zverejniť po schválení KM na 

stránku SAZ. 

 

 

Zapísal: Bielik      Overil: Laurenčík, Lašová 


