
1 

 

 

Pravidlá rozvoja ÚTM v SAZ pre rok 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Športové triedy 

Prípravka zväzovej prípravy mládeže 

Zväzová príprava mládeže výber „B“ 

Zväzová príprava mládeže výber „A“ 

 

Vypracovala: KM SAZ  

Schválil: VV SAZ na svojom zasadnutí dňa: 20.01.2021  

 

            aktualizované 20.3.2021 



 

2 

 

OBSAH        

 

Zoznam použitých skratiek: ............................................................................................... 3 

Útvary talentovanej mládeže ............................................................................................ 4 

1 Útvary talentovanej mládeže (ŠT a PZPM) ................................................................. 5 

1.1 Zriadenie ŠT a PZPM ..................................................................................................... 5 

1.2 Povinnosti zodpovedných subjektov voči ÚTM (ŠT a PZPM) ........................................... 6 

1.3 Riadenie činnosti a členovia ÚTM (ŠT a PZPM) .............................................................. 7 

1.4 Doporučený obsah kritérií na výber talentovaného žiaka do ÚTM (ŠT a PZPM)............... 9 

1.5 Športová príprava a súťaže atlétov ÚTM (ŠT a PZPM) .................................................. 10 

1.6 Zdravotné zabezpečenie žiakov ÚTM (ŠT a PZPM) ....................................................... 11 

1.7 Trénerské zabezpečenie v ÚTM (ŠT a PZPM) ................................................................ 11 

1.8 Hodnotenie činnosti a kontrolná činnosť ÚTM (ŠT a PZPM).......................................... 14 

1.9 Ustanovenie pre ŠT .................................................................................................... 14 

1.10 Ekonomické zabezpečenie činnosti ÚTM (ŠT a PZPM) .................................................. 15 

2 Zväzová príprava mládeže výber „B“ (ZPM „B“) ....................................................... 16 

2.1 Úlohy a zriaďovateľ ZPM „B“ ...................................................................................... 17 

2.2 Činnosť a riadenie ZPM „B“ ......................................................................................... 18 

2.3 Pretekári v ZPM „B“ .................................................................................................... 18 

2.4 Ekonomické zabezpečenie ZPM „B“ ............................................................................ 20 

3 Zväzová príprava mládeže výber „A“ (ZPM „A“) ....................................................... 20 

3.1 Úlohy a zriaďovateľ ZPM „A“ ...................................................................................... 21 

3.2 Činnosť a riadenie ZPM „A“ ........................................................................................ 22 

3.3 Pretekári v ZPM „A“ ................................................................................................... 22 

3.4 Ekonomické zabezpečenie ZPM „A“ ............................................................................ 24 

3.5 Financie tréneri ZPM pre rok 2021 - hrubá mzda ......................................................... 25 

4 TOP tím mládeže SAZ 2021 ...................................................................................... 29 

Zásady nominácie trénerov na vrcholné mládežnícke podujatia ....................................... 30 

Záverečné ustanovenie ................................................................................................... 31 

Zoznam príloh ................................................................................................................. 31 

 

 

 



 

3 

 

Zoznam použitých skratiek: 

ÚTM – útvary talentovanej mládeže 

SAZ – Slovenský atletický zväz 

MŠVVaŠ SR – Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SR 

ŠG – Športové gymnázium 

NŠC – Národné športové centrum 

DUKLA – Vojenské športové centrum SR 

SŠŠ – Stredná športová škola 

ZPM „A“ – Zväzová príprava mládeže výber „A“ 

ZPM „B“ – Zväzová príprava mládeže výber „B“ 

ŠT – Športová trieda 

PZPM – Prípravka zväzovej prípravy mládeže 

VV SAZ – Výkonný výbor slovenského atletického zväzu 

KM SAZ – Komisia mládeže slovenského atletického zväzu 

EK SAZ – Ekonomická komisia slovenského atletického zväzu  

MK SAZ – Metodická komisia slovenského atletického zväzu 

DA – Detská atletika 
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Útvary talentovanej mládeže 

Pokyny pre činnosť útvarov talentovanej mládeže v atletike. 

Základné informácie: 

 

1. Útvary talentovanej mládeže (ÚTM) sú základným článkom prípravy športovo 

talentovanej mládeže na Slovensku, naväzujúcim na projekty SAZ v mladšej vekovej 

kategórií - Detská atletika, Mládežnícka atletika. 

2. U športovo talentovanej mládeže sa rozvíjajú športové zručnosti a buduje sa pozitívny 

vzťah k športu a športovaniu – atletike. 

3. ÚTM vychovávajú športovcov pre ďalšie články - Národné športové centrum (NŠC), 

Vojenské športové centrum (DUKLA), Stredné športové školy (SŠŠ), dospelú 

reprezentáciu SR. 

4. Medzi ÚTM patria: 

a) Športové triedy (ŠT) – podpora športovo talentovaných žiakov základnej školy. 

Podpora sa týka spolupráce základnej školy s atletickým oddielom/klubom, pri 

ktorých sú zriadené ŠT. 

b) Prípravka ZPM (PZPM) – orientácia na športovú prípravu školskej mládeže 

v atletike vo veku od 10 – 15 rokov, zriadené pri atletickom klube. 

c) Zväzová príprava mládeže výber „B“ (ZPM „B“) je útvar pre športovú prípravu 

talentovanej mládeže s predpokladom výkonnostného rastu na vrcholovú úroveň vo 

vekovej kategórii 16-19 rokov. 

d) Zväzová príprava mládeže výber „A“ (ZPM „A“) je útvar pre dlhodobú 

koncentrovanú športovú prípravu najtalentovanejších atlétov vo vekovej kategórii 

16- 25 rokov. 

5. Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) podporuje finančne cez 

Slovenský atletický zväz (SAZ) DA, ŠT, PZPM, ZPM „B“ a ZPM „A“.  

  



 

5 

 

1 Útvary talentovanej mládeže (ŠT a PZPM) 

 

obr.1 schéma ŠT a PZPM 

 

1.1 Zriadenie ŠT a PZPM 

Zriadenie Športovej triedy (ŠT): 

a) ŠT na školách zriaďuje riaditeľ školy na základe súhlasu zriaďovateľa po dohode 

s príslušným atletickým oddielom/klubom a po zaradení do siete MŠVVaŠ SR. ŠT sa 

zriaďujú spravidla po ukončení štvrtého roku povinnej školskej dochádzky. 

b) Žiadosť o zriadenie ŠT môže podať každý atletický oddiel/klub písomnou formou na 

SAZ v priebehu celého roka. Pri zriaďovaní ŠT budú nápomocní KM SAZ a vedúca 

oddelenia pre mládež SAZ. 

c) Po zriadení ŠT zasiela  tento útvar v termíne ako ostatné ÚTM vyhodnotenie s údajmi a 

podľa počtu dosiahnutých bodov je zaradený resp. nie je zaradený medzi útvary ŠT 

s podporou SAZ. 

d) Zoznam ŠT na aktuálny kalendárny rok zverejní SAZ k 30.1. daného kalendárneho roku 

na webe – www.atletika.sk. 

http://www.atletika.sk/
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Zriadenie Prípravky zväzovej prípravy mládeže (PZPM) 

a) PZPM pri atletickom oddiele/klube zriaďuje zriaďovateľ ÚTM (SAZ) po dohode 

s príslušným atletickým oddielom/klubom. PZPM sú určené pre pretekárov klubov vo 

veku od 10 – 15 rokov. 

b) Žiadosť o zriadenie PZPM môže podať každý atletický oddiel/klub SAZ v priebehu 

celého roka. 

c)  Na konci sezóny zasiela v termíne ako ostatné ÚTM vyhodnotenie s údajmi a podľa 

počtu dosiahnutých bodov je resp. nie je zaradený medzi útvary PZPM. 

d) Zoznam PZPM na aktuálny kalendárny rok zverejní SAZ k 30.1. daného roku na webe – 

www.atletika.sk.  

1.2 Povinnosti zodpovedných subjektov voči ÚTM (ŠT a PZPM) 

Atletický oddiel/klub: 

a) raz ročne vykoná výber/nábor do ÚTM – v spádovej oblasti, 

b) zabezpečuje atletickú prípravu prostredníctvom dostatočne kvalifikovaných atletických 

trénerov, využívaním priestorov, materiálnych podmienok a didaktických pomôcok, 

c) je povinný informovať SAZ o uvedených požiadavkách (napr. počet členov, počet 

trénerov a kvalifikácia, kontakty atď.), 

d) je povinný informovať SAZ o akejkoľvek zmene v ÚTM (zmena údajov, trénerov atď.),  

e) atletický oddiel/klub uzatvára so SAZ Zmluvu o poskytnutí finančných prostriedkov na 

zabezpečenie činnosti ÚTM na príslušný kalendárny rok. 

Slovenský atletický zväz v spolupráci s Komisiou mládeže: 

a) metodicky riadi činnosť ÚTM, 

b) kontroluje činnosť ÚTM podľa stanovených kritérií, 

c) zabezpečuje vzdelávanie trénerov, 

d) na MŠVVaŠ SR dáva potrebné údaje, vyhodnotenia, štatistiky a údaje o činnosti ÚTM, 

e) informuje MŠVVaŠ o zmenách, ktoré nastali, 

f) predkladá MŠVVaŠ návrh na zlepšenie činnosti ÚTM, 

http://www.atletika.sk/
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g) minimálne jedenkrát ročne organizuje seminár ÚTM, 

h) uzatvára s ÚTM nasledujúce zmluvy:  

- zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti ÚTM 

v príslušnom roku pre ŠT  alebo Prípravku ZPM (SAZ/základná škola, atletický 

oddiel/klub), 

- dohodu o pracovnej činnosti v zmysle Zákonníka práce s jednotlivými trénermi, 

pokiaľ nemajú oprávnenie na podnikanie športového odborníka (živnosť). Platí iba 

v prípade, ak si pracovnoprávne vzťahy nevyriešia úrovni klubu. 

Ministerstvo školstva SR (MŠVVaŠ SR): 

a) plní koordinačnú úlohu v oblasti starostlivosti o športovo talentovanú mládež, 

b) poskytuje finančnú dotáciu na činnosť ÚTM prostredníctvom SAZ, 

c) schvaľuje prípadne zmeny v zriadení – založení, fungovaní ÚTM. 

Útvar talentovanej mládeže prostredníctvom vedúceho trénera: 

a) koordinuje činnosť ÚTM, sleduje hlavne športové výsledky dosiahnuté žiakmi 

zaradenými do ÚTM (kategórie žiactva a bývalých členov ÚTM), 

b) predkladá návrh na zaradenie nových atlétov do ÚTM, 

c) predkladá návrh na prípadné zlepšenie činnosti ÚTM. 

Všeobecné pravidlá: 

a) špecializovanú športovú prípravu zabezpečuje atlétom atletický oddiel/klub 

kvalifikovanými trénermi, 

b) vedúceho trénera a zmluvných trénerov ÚTM určí atletický oddiel/klub, poprípade 

zriaďovateľ ÚTM. 

1.3 Riadenie činnosti a členovia ÚTM (ŠT a PZPM) 

Na riadení ÚTM sa podieľajú: Slovenský atletický zväz, základná škola, atletický 

oddiel/klub a vedúci tréner ÚTM. 
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Členovia ÚTM 

Členmi ÚTM sú športovo talentovaní žiaci vo veku 10 – 15 rokov (kategórie žiactva). 

Povinnosťou ÚTM je zaregistrovať všetkých členov v Slovenskom atletickom zväze.  

Evidencia členov ÚTM 

ÚTM posiela jedenkrát ročne zoznam členov ÚTM (spoločne s vyhodnotením ÚTM za 

daný rok) na SAZ – lasova@atletika.sk, v stanovenom vyhodnocovacom formulári a to 

k dátumu:  30.11. (treba zaslať k prvému pracovnému dňu po tomto dni na SAZ). 

Ďalšie potrebné formuláre – údaje posiela ÚTM po vyžiadaní SAZ. 

Zaradenie atlétov do ÚTM 

Atléti sú zaradení do ŠT spravidla raz ročne (jarný výber) po splnený podmienok 

stanovených riaditeľom školy. Je však možné dodatočné zaradenie žiaka do ŠT. Do ŠT môžu 

byť zaradení len žiaci školy, v ktorej je ŠT zriadená.  

Do PZPM môžu byť atléti zaraďovaní v priebehu celého roka. Do PZPM môžu byť 

zaradení iba pretekári klubu/oddielu, pri ktorom je PZPM zriadená. Pretekári môžu byť v 

hodnotení  pre SAZ len v jednom ÚTM! 

Vyradenie atléta z ÚTM: 

a) atlét môže byť vyradený na základe neplnenia si povinností – neúčasť na športovej 

príprave, vážnych priestupkov a v prípade ŠT zlého prospechu, 

b) ďalej môže byť vyradený na základe nesplnenia si povinnosti zdravotnej prehliadky – 

bod „Zdravotné zabezpečenie žiakov ÚTM“, 

c) zo zdravotných dôvodov na návrh lekára, 

d) na žiadosť zákonného zástupcu žiaka, 

e) na žiadosť žiaka, so súhlasom zákonného zástupcu. 

V prípade ŠT o vyradení žiaka informuje riaditeľ školy zákonného zástupcu. Žiak, ktorý 

bol vyradený zo športovej prípravy nemôže pokračovať v štúdiu v športovej triede a preradí sa 

do inej triedy. 

mailto:lasova@atletika.sk
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1.4 Doporučený obsah kritérií na výber talentovaného žiaka do ÚTM (ŠT 

a PZPM) 

a) Testovanie pohybovej výkonnosti: 

- 50 m z vysokého štartu, 

- koordinačný test („vejár“ k očíslovaným métam, obraty pri stene, hádzanie na presnosť 

atď.), 

- skok do diaľky z miesta, 

- hod plnou 2 kg loptou/hod kriketovou loptičkou,  

- 12 minútový beh/prípadne 6 minútový beh.  

b) Zdravotný stav atléta: 

- vyjadrenie sa detského lekára/športového lekára k zdravotnému stavu jedinca 

a odporúčanie lekára: súhlas – nesúhlas. 

c) Rodinné zázemie atléta (dotazník pre rodičov): 

- údaje o dieťati (dátum a miesto narodenia, adresa trvalého bydliska, telesná výška, 

hmotnosť, športová minulosť žiaka, školský prospech, dôležité hlavne pre ŠT), 

- údaje o rodičoch (adresa trvalého bydliska, kontakt, telesná výška, hmotnosť, bývalé – 

súčasné športové aktivity, zamestnanie). 

d) Súhlas zákonného zástupcu o zaradení dieťaťa do ÚTM (potrebný formulár si vytvorí 

atletický oddiel/klub). 

Vyhodnotenie výberu atlétov  

Vyhodnotenie výberu talentovanej mládeže do ÚTM robí príslušný atletický 

oddiel/klub. 
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1.5 Športová príprava a súťaže atlétov ÚTM (ŠT a PZPM) 

Obsah športovej prípravy 

Športová príprava žiakov je riadená v súlade s metodickými pravidlami atletického 

tréningu pre danú vekovú kategóriu. 

Organizácia športovej prípravy 

Športová príprava je organizovaná v spolupráci s atletickým oddielom/klubom, pri 

ktorom je ÚTM zriadená.  

U ŠT sa odporúča tréningový proces 3 – 5 krát do týždňa, podľa vekovej kategórie. 

U PZPM v rozmedzí 3 – 5 krát týždenne, podľa vekovej kategórie atlétov. 

Je dôležité a potrebné riadiť sa metodickými pokyny pre danú vekovú kategóriu! 

Plán a vyhodnotenie športovej prípravy ÚTM  

Plán a vyhodnotenie športovej prípravy ÚTM vypracováva vedúci tréner ÚTM podľa 

pokynov a osnov SAZ a kritérií schválených KM SAZ a VV SAZ. Plán športovej prípravy 

prejednáva s predsedníctvom AO a zmluvnými trénermi ÚTM, 

Súčasťou plánu ŠT je aj zahrnutie hodín telesnej výchovy a športovej prípravy. 

Súťaže atlétov ÚTM 

Atléti ÚTM štartujú na súťažiach organizovaných MŠVVaŠ SR, SAZ, Oblastnými 

atletickými zväzmi, poprípade medzinárodnými atletickými organizáciami za príslušný klub 

(reprezentácia SR), v ktorom sú registrovaní. 

Dôležitá je dohoda medzi atletickým oddielom/klubom, základnou školou 

a zodpovednými trénermi, aby nedošlo k preťaženiu atlétov nadmerným počtom štartov. Je 

potrebné prehodnotiť počet pretekov - štartov za týždeň. 
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1.6 Zdravotné zabezpečenie žiakov ÚTM (ŠT a PZPM) 

a) SAZ doporučuje zdravotnú prehliadku a odporúčanie lekára už pri výbere žiaka do ÚTM, 

b) atléti ŠT sú povinní absolvovať zdravotnú prehliadku jedenkrát ročne, na začiatku 

školského roka, nakoľko platnosť prehliadky je na jeden rok, 

c) atletický oddiel/klub zodpovedá za zdravotné prehliadky členov ÚTM, pokiaľ nevyužije 

žiak možnosti lekárskej prehliadky ponúknutej oddielom/klubom, je povinný si sám 

zabezpečiť atlét zdravotné vyšetrenie, 

d) ak atlét nebude mať lekárske potvrdenie, môže to byť dôvod na pozastavenie činnosti, 

prípadne vyradenie z ÚTM. O tom rozhoduje atletický oddiel/klub, 

e) zodpovednou osobou za zdravotné prehliadky žiakov je vedúci tréner ÚTM a zákonní 

zástupcovia atléta, 

f) zdravotnú prehliadku žiaka hradia rodičia, prípadne je možnosť využiť dotácie zdravotnej 

poisťovne alebo atletického oddielu/klubu. 

1.7 Trénerské zabezpečenie v ÚTM (ŠT a PZPM) 

 

obr. 2. vzťah trénerov ÚTM – konkrétne ŠT a PZPM 

  

Vedúci tréner ÚTM 

Zmluvný tréner 

ÚTM 

Zmluvný tréner 

ÚTM 

Zmluvný tréner 

ÚTM 
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Pracovno - právne vzťahy: 

a) pracovnoprávne vzťahy sa riadia podľa zákonníka práce SR, 

b) odmenu môžu tréneri čerpať formou Dohody o pracovnej činnosti uzatvorenej so SAZ-

om alebo fakturáciou SAZ-u, ak majú oprávnenie na podnikanie športového odborníka 

(živnosť). Platí iba v prípade, ak si pracovnoprávne vzťahty nevyriešia na úrovni klubu. 

VEDÚCI TRÉNER ÚTM 

Popis práce vedúceho trénera ÚTM: 

a) riadenie a vedenie tréningového procesu, 

b) u ŠT hlavne spolupráca so základnou školou a atletickým oddielom/klubom, 

c) u PZPM spolupráca s atletickým oddielom/klubom, 

d) riadiť činnosť zmluvných trénerov ÚTM, 

e) organizácia sústredení, 

f) organizovanie výberu žiakov do ÚTM, 

g) spolupráca s KM SAZ, spolupráca so SAZ, oblastnými atletickými zväzmi a MŠVVaŠ 

SR, 

h) vedenie dokumentácie o činnosti ÚTM, 

i) spracovanie plánov ÚTM, vyhodnotenie ÚTM k príslušnému dátumu, 

j) minimálne jedenkrát ročne sa zúčastniť seminára o ÚTM. 

Konečná náplň práce vedúceho trénera ÚTM je plne v kompetencii SAZ a atletického 

oddielu/klubu a bude obsiahnutá v príslušnom dokumente (dohoda/zmluva). 

Riadenie vedúceho trénera 

Vedúci tréner ÚTM úzko spolupracuje s: 

a) atletickým oddielom/klubom, 

b) základnou školou, 

c) KM SAZ, VV SAZ, prípadne s reprezentačným trénerom mládeže. 
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ZMLUVNÝ TRÉNER ÚTM: 

a) trénersky vedie atlétov zaradených do ÚTM, 

b) spolupracuje s vedúcim trénerom ÚTM, 

c) vedie dokumentáciu o tréningovom procese ÚTM po dohode s vedúcim trénerom ÚTM. 

Konečná náplň práce zmluvného trénera ÚTM je plne v kompetencii SAZ a atletického 

oddielu/klubu a bude obsiahnutá v príslušnom dokumente (dohoda/zmluva). 

Riadenie zmluvného trénera ÚTM: 

a) vedúcim trénerom ÚTM, 

b) atletickým oddielom/klubom, 

c) základnou školou, 

d) KM SAZ, prípadne reprezentačným trénerom mládeže.  

Kvalifikačné predpoklady pre trénerov ÚTM: 

a) Vedúci tréner, zmluvný tréner ŠT: 

- je diplomovaným trénerom atletiky alebo tréner atletiky V. kvalifikačného stupňa, 

- pedagogický zamestnanec poverený riaditeľom školy, s trénerskou kvalifikáciou I. 

triedy v atletike alebo tréner atletiky IV. kvalifikačného stupňa, 

- tréner s odbornou pedagogickou spôsobilosťou a s trénerskou kvalifikáciou min. II. 

triedy, alebo úplným stredným vzdelaním a trénerskou kvalifikáciou III. triedy 

v atletike, alebo tréner atletiky III. a IV. kvalifikačného stupňa. 

 

b) Vedúci tréner, zmluvný tréner PZPM: 

- je diplomovaným trénerom atletiky alebo tréner atletiky V. kvalifikačného stupňa, 

- pedagogický zamestnanec poverený riaditeľom školy, s trénerskou kvalifikáciou I. 

triedy v atletike, alebo tréner atletiky IV. kvalifikačného stupňa, 

- tréner s odbornou pedagogickou spôsobilosťou a s trénerskou kvalifikáciou min. II. 

triedy, alebo úplným stredným vzdelaním a trénerskou kvalifikáciou III. triedy 

v atletike, alebo tréner atletiky III. a IV. kvalifikačného stupňa. 
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Pokiaľ tréner PZPM nespĺňa podmienky dané SAZ, môže získať tréner výnimku, avšak 

sa musí zúčastniť v priebehu roka minimálne jedenkrát trénerského seminára. 

1.8 Hodnotenie činnosti a kontrolná činnosť ÚTM (ŠT a PZPM) 

Hodnotenie činnosti ÚTM 

Posielajú sa na SAZ jedenkrát ročne do 30.11.  na základe vyplneného formulára 

a kritérií určených pre vyhodnotenie činnosti ÚTM (viď príloha 2.). Je potrebné vypĺňať 

v š e t ky  uvedené údaje vo formulári. Vyplnené formuláre posielajú v elektronickej podobe na 

lasova@atletika.sk 

Kontrolnú činnosť ÚTM vykonáva: 

a) SAZ: 

- v obsahovej oblasti, organizačnej časti a plnení podmienok určených SAZ 

prostredníctvom KM SAZ alebo reprezentačným trénerom mládeže SAZ, 

- v ekonomickej oblasti prostredníctvom ekonóma SAZ. 

b) Atletický oddiel/klub: 

- v kontrole činnosti práce vedúceho trénera ÚTM, plnení povinností a zmluvných 

trénerov ÚTM a plnení ich povinností. 

Pokiaľ budú zistené nedostatky a nebudú po napomenutí odstránené a opravené, SAZ 

môže na základe odporúčania KM SAZ a reprezentačného trénera mládeže SAZ vylúčiť, 

prípadne pozastaviť činnosť ÚTM. 

1.9 Ustanovenie pre ŠT 

ŠT na základnej škole je trieda určená pre športovo talentovaných žiakov, v ktorej 

systematická športová príprava je súčasťou vyučovania. Činnosť v ŠT je zameraná na 

optimálny rozvoj pohybových predpokladov žiakov pre konkrétne športové odvetvie 

a zvyšovanie ich športovej výkonnosti.  

V ŠT sa vyučuje podľa upraveného učebného plánu základnej školy. Predmet športová 

príprava sa ako súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu vyučuje podľa osobitných učebných 

mailto:saz@atletika.sk
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osnov vypracovaných v spolupráci so športovými zväzmi v súlade so zásadami športového 

tréningu v priestoroch školy, alebo v prenajatých priestoroch.  

Do ŠT sú žiaci zaraďovaní na základe výberu. Ten vykonáva atletický oddiel/klub 

v spolupráci so základnou školou. Základom výberu žiakov je batéria testov. Prospechové 

kritériá si určuje základná škola. 

Tréningový proces ŠT zabezpečujú tréneri ZŠ a atletického oddielu/klubu. 

SAZ, atletický oddiel/klub a základna škola uzatvárajú zmluvu na stanovenie zásad 

a podmienok pre zabezpečenie výberu a prípravy športovo – talentovanej mládeže. 

1.10 Ekonomické zabezpečenie činnosti ÚTM (ŠT a PZPM) 

Ekomonická štruktúra  

MŠVVaŠ SR.  

Stanoví výšku dotácie na útvary talentovanej mládeže, pričom treba dodržiavať 

usmernenie MŠVVaŠ SR pri zúčtovaní dotácií. 

SAZ 

SAZ na základe podkladov atletického oddielu/klubu (spĺňajúcich náležitostí daňového 

dokladu) vykonáva zúčtovanie štátnej dotácie v súlade s podpísanou Zmluvou SAZ 

a MŠVVaŠ. 

Atletický oddiel/klub: 

a) má zodpovednosť za účelné využite poskytnutej dotácie, 

b) podľa usmernenia vyúčtováva dotáciu SAZ. 

Vedúci tréner a zmluvný tréner ÚTM: 

a) má zodpovednosť za vedenie tréningového procesu, 

b) na základe platných osnov vyhodnotí v mesiaci november celoročnú športovú výkonnosť 

ÚTM a pošle v stanovenom termíne do 30.11. na SAZ. 
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Základná škola (ZŠ) a atletický oddiel/klub 

Podľa požiadaviek v zmluve – SAZ – základná škola – atletický oddiel/klub poskytujú 

ÚTM priestory podľa vzájomnej dohody.  

Predpisy o zaistení dotácií ÚTM: 

a) prevod financií z MŠVVaŠ SR je poskytnutý na účet SAZ podľa zmluvy o poskytnutí 

dotácie na športovo talentovanú mládež,  

b)  SAZ uzatvára zmluvu s atletickým oddielom/klubom, pri ktorom je zriadené ÚTM, 

zmluvu o poskytnutí finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti v ÚTM 

zo štátneho rozpočtu SR s podmienkach na zúčtovanie dotácie ÚTM,  

Ekonomické zabezpečenie ÚTM: 

a) čerpanie štátnej dotácie sa riadi podľa usmernenia MŠVVaŠ SR o čerpaní dotácie 

na športovo talentovanú mládež, 

b) SAZ bude financovať činnosť ÚTM a odmeny trénerom ÚTM podľa vopred určených 

pravidiel rozvoja ÚTM. Úplne finančné plnenie je determinované naplnením rozpočtu 

SAZ-u zo strany MŠVVaŠ, 

c) za účelné využitie dotácie na atletický oddiel/klub zodpovedá štatutárny zástupca oddielu, 

d) rozhodovacie a podpisové právo má štatutárny zástupca atletického oddielu/klubu ÚTM,  

e) v prípade nesplnení si povinností určených SAZ–om, dotácia na ÚTM môže byť 

pozastavená alebo sankcionovaná, 

f) dotáciu získanú v predchádzajúom roku treba zúčtovať na sekretariáte SAZ do 30.10. 

daného roku. V prípade nedodržanie termínu, bude útvaru dotácia krátená v prvom 

mesiaci omeškania o 10% a v druhom mesiaci o 20%. V prípade nedodania vyúčtovania 

do konca roka, nárok na dotáciu zaniká. 

2 Zväzová príprava mládeže výber „B“ (ZPM „B“) 

Zväzová príprava mládeže výber „B“ je útvar pre športovú prípravu talentovanej 

mládeže s predpokladmi výkonnostného rastu na vrcholovú úroveň. 
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Zväzová príprava mládeže výber „B“ je organizáciou Slovenského atletického zväzu, 

zameraného na starostlivosť o športové talenty. 

Štruktúra ZPM „B“ 

 

obr. 3. schéma ZPM „B“ 

2.1 Úlohy a zriaďovateľ ZPM „B“ 

Úlohy ZPM „B“ sú: 

a) výber športovo talentovanej mládeže vo veku od 16 do 19 rokov, 

b) systematické a odborné vedenie športovej prípravy talentovanej mládeže, 

c) zvyšovanie športovej výkonnosti na vrcholovú úroveň v súlade so zásadami športového 

tréningu pre danú vekovú kategóriu, 

d) vytvorenie podmienok pre systematickú trénerskú činnosť, 

e) vytvorenie ekonomických, materiálnych podmienok pre zabezpečenie športovej prípravy 

talentovanej mládeže.  

Zriaďovateľ: 

a) zriaďovateľom ZPM „B“ je SAZ,  

b) riadiaca činnosť ZPM „B“ je zabezpečovaná prostredníctvom SAZ – KM SAZ, následne 

odborné komisie SAZ a VV SAZ, 

c) tréningový proces je riadený trénerom pretekára zaradeného do ZPM „B“, 

d) trénermi ZPM „B“ sú osobní tréneri pretekárov zaradených do ZPM „B“. 
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2.2 Činnosť a riadenie ZPM „B“ 

Činnosť ZPM „B“ riadi SAZ prostredníctvom odborných komisií SAZ. Hlavne 

prostredníctvom komisie mládeže (KM SAZ), ekonomickej komisie ( EK SAZ), trénerskej 

komisie (TK), metodickej komisie (MK SAZ) a výkonného výboru SAZ (VV SAZ).  

a) zväz metodicky usmerňuje a odborne pomáha pri riadení tréningového procesu, 

b) vychováva a doškoľuje trénerov, 

c) pravidelne hodnotí činnosť centra talentovanej mládeže, 

d) finančne prispieva. 

Finančné prostriedky na fungovanie ZPM „B“ sú vyčlenené z účelovej dotácie 

na talentovanú mládež MŠVVaŠ SR na základe návrhu KM SAZ a schválenia VV SAZ. 

Vyčlenené dotácie sú na: 

a) centrálny nákup športového materiálu prostredníctvom SAZ (športové oblečenie, 

športová obuv), 

b) odmenu pre osobných trénerov a atlétov zaradených do ZPM „B“ po splnení kritérií. 

c) odmenu za vedenie pretekára počas roka a „extra financie“ môžu tréneri čerpať len 

formou Dohody o pracovnej činnosti  uzatvorenej so SAZ-om alebo fakturáciou SAZ-u), 

ak majú oprávnenie na podnikanie športového odborníka (živnosť). 

2.3 Pretekári v ZPM „B“ 

Výber pretekárov do ZPM „B“ je vykonávaný na základe dosiahnutej výkonnosti 

a z hľadiska perspektívnosti na nasledujúce obdobie. 

a) výber pretekárov do ZPM „B“ predkladá príslušný reprezentačný tréner mládeže 

komisiám /KM SAZ a TK SAZ/, 

b) predseda KM SAZ na zasadnutí VV SAZ predkladá na schválenie zoznam pretekárov 

na zaradenie do ZPM „B“, 

c) pretekári sú navrhnutí na zaradenie na základe splnenia predpísaných kritérií (viď. nižšie). 

Zaradenie a vyradenie športovo talentovaných pretekárov: 

a) do ZPM „B“ môžu byť zaradení pretekári vo veku od 16 rokov do 19 rokov, 

b) do ZPM „B“ nemôžu byť zaradení 14 a 15 roční pretekári (kategória žiactva). Ak 

pretekári v tejto vekovej kategórií ( 15 roční a mladší) splnia limit pre zaradenie do ZPM, 

budú zaradení do útvaru “pretekári v sledovaní SAZ“ (materiálna podpora), 



 

19 

 

c) kritéria výberu (limity ZPM „B“) pre zaradenie do centra vypracováva odborná komisia 

SAZ a schvaľuje ich VV SAZ, 

d) pretekári musia byť zaregistrovaní v SAZ, 

e) zaradenie pretekárov jedenkrát ročne k 1. januáru roka nasledujúcom po roku, v ktorom 

bol limit pre zaradenie pretekárom splnený,  

f) do ZPM „B“ nemôžu byť zaradení pretekári ZPM „A“, 

g) osobní tréneri, zákonní zástupcovia prípadne atléti sú zodpovední za lekárske vyšetrenie 

a zdravotný stav športovca. Povinnosť absolvovať lekársku prehliadku vyplýva 

zo Zákona o športe. 

Atléti sú zaradení do ZPM „B“: 

a) po splnení predpísaných kritérií (viď príloha 3), 

b) pokiaľ sú zdravotne  spôsobilí, 

c) podmienkou je účasť na MSR,  prípadne reprezentácia SR na vrcholných podujatiach - 

medzinárodné stretnutia, 

d) limity pre zaradenie do ZPM „B“ pre rok 2022 je možné plniť od 1.1.2021 do 10.10.2021, 

e) limity pre zaradenie do ZPM je možné plniť iba na pretekoch zaradených v oficiálnej 

termínovej listine SAZ resp. termínovej listine ostatných národných zväzov(minimálne 

úroveň majstrovstiev oblasti), 

f) zaraďovanie do ZPM „B“ je raz ročne, 

g) zaradenie do ZPM „B“ má platnosť od 1.1. nasledujúceho roku po roku, v ktorom bol 

limit splnený, 

h) ak má  osobného trénera (minimálne  prvý stupeň trénerskej kvalifikácie), ktorý je za 

vedenie jeho športovej prípravy zodpovedný. 

Vyradenie atléta zo ZPM „B“ 

Vyradenie atlétov zo  ZPM „B“ je spravidla ku 31.12. daného roku: 

a) nesplnenie limitu pre nasledujúci rok, 

b) za závažné prehrešky voči morálke a etike,  

c) návrh lekára zo zdravotných dôvodov, 
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d) na žiadosť zákonného zástupcu u neplnoletých športovcov, 

e) neplnenie si povinností (reprezentácia SR, MSR) po prerokovaní v KM SAZ,  

f) vlastnú žiadosť športovca, 

g) po preradení atléta do ZPM „A“, 

h) pri zanechaní aktívnej športovej činnosti pretekárom. 

2.4 Ekonomické zabezpečenie ZPM „B“ 

Výšku dotácie na činnosť ZPM „B“ predkladá KM SAZ. Finančné prostriedky sú 

využité z účelovej dotácie na talentovanú mládež MŠVVŠ SR. Vyúčtovanie dotácie musí byť 

v súlade s aktuálnymi predpismi MŠVVaŠ SR o vyúčtovaní štátnych dotácií pre talentovanú 

mládež. Úplne finančné plnenie je determinované naplnením rozpočtu SAZ-u zo strany 

MŠVVaŠ. 

Finančno – materiálne zabezpečenie pretekárov zaradených v ZPM „B“ 

1.skupina: 

16 - 17 roční pretekári zaradení v ZPM B  obdržia výstroj  v hodnote cca 180€. 

2.skupina: 

18 – 19 roční pretekári zaradení v ZPM B  obdržia výstroj  v hodnote cca 250€. 

Športová výstroj bude zabezpečená ako centrálny nákup športového materiálu prostredníctvom 

SAZ-u.  

V prípade, že pretekár v priebehu roka splní kritériá pre zaradenie do ZPM A a bude do 

ZPM A zaradený, budú prostriedky  na prípravu v danom roku o hodnotu obdržaného výstroja 

znížené. 

 

3 Zväzová príprava mládeže výber „A“ (ZPM „A“) 

Zväzová príprava mládeže výber „A“ je organizačnou jednotkou Slovenského 

atletického zväzu, ktorá sa stará o výchovu atleticky športovo talentovanej mládeže z hľadiska 

perspektívnosti pre dospelú reprezentáciu. Úlohou centra je vytvárať optimálne podmienky pre 

zabezpečenie tréningového procesu vybraných športovcov. 
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Štruktúra ZPM „A“ 

 

obr. 4. schéma ZPM „A“ 

3.1 Úlohy a zriaďovateľ ZPM „A“ 

Úlohy ZPM „A“ sú: 

a) výber talentovanej mládeže vo veku od 16 do 25 rokov, 

b) systematické a odborné vedenie športovej prípravy talentovanej mládeže, 

c) vytvorenie podmienok pre systematickú trénerskú činnosť, 

d) vytvorenie ekonomických, materiálnych podmienok pre zabezpečenie športovej prípravy 

talentovanej mládeže,  

e) podpora športovo talentovanej mládeže s výhľadom do budúcnosti, 

f) podpora prípravy pretekárov – účastníkov vrcholných Európskych a svetových podujatí. 
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Zriaďovateľ: 

a) zriaďovateľom ZPM „A“ je SAZ, 

b) riadiaca činnosť ZPM „A“ je zabezpečovaná prostredníctvom SAZ – KM SAZ 

a následne odbornými komisiami SAZ a VV SAZ, 

c) tréningový proces je riadený trénerom pretekára zaradeného do ZPM „A“, 

d) tréningový proces na reprezentačných sústredeniach je riadený reprezentačným 

trénerom, prípadne poverenými trénermi, 

e) trénermi ZPM „A“ sú osobní tréneri pretekárov zaradených do ZPM „A“. 

3.2 Činnosť a riadenie ZPM „A“ 

Činnosť ZPM „A“ riadi SAZ prostredníctvom komisií. Hlavne prostredníctvom komisie 

mládeže (KM SAZ), ekonomickej komisie (EK SAZ), trénerskej komisie (TK SAZ), 

metodickej komisie (MK SAZ) a výkonného výboru SAZ (VV SAZ).  

Finančné prostriedky na fungovanie ZPM „A“ sú vyčlenené z účelovej dotácie na 

talentovanú mládež MŠVVaŠ SR na základe návrhu KM SAZ a schválenia VV SAZ. 

Vyčlenené dotácie sú na: 

a) náklady spojené so zabezpečením tréningového procesu v zmysle uzatvorenej Zmluvy 

o spolupráci medzi atlétom a SAZ (výcvikové tábory, nákup šport. materiálu, lekárske 

prehliadky, podporné výživové prostriedky),  

b) odmenu pre osobných trénerov a atlétov zaradených do ZPM „A“ po splnení kritérií. 

c) odmenu za vedenie pretekára počas roka a „extra financie“ môžu tréneri čerpať len 

formou Dohody o pracovnej činnosti  uzatvorenej so SAZ-om alebo fakturáciou SAZ-u), 

ak majú oprávnenie na podnikanie športového odborníka (živnosť). 

3.3 Pretekári v ZPM „A“ 

 Výber pretekárov a zaradenie do skupín ZPM „A“ je vykonávaný na základe 

dosiahnutej výkonnosti a z hľadiska perspektívnosti na nasledujúce obdobie. 

a) výber pretekárov do ZPM „A“ predkladá reprezentačný tréner  mládeže KM a TK SAZ, 

b) predseda KM SAZ na zasadnutí VV SAZ predkladá zoznam pretekárov na zaradenie do 

skupín ZPM,  

c) pretekári sú navrhnutí na zaradenie na základe splnenia predpísaných kritérií (viď nižšie). 

Zaradenie a vyradenie športovo talentovaných pretekárov: 
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a) na základe splnenia limitu ZPM „A“, 

b) na základe splnenia limitu na vrcholné podujatie, 

c) do ZPM „A“ môžu byť zaradení pretekári vo veku od 16 do 25 rokov (kategória dorastu 

a starší), 

d) pretekári musia byť zaregistrovaní v SAZ, 

e) limity pre zaradenie do ZPM je možné plniť iba na pretekoch zaradených v oficiálnej 

termínovej listine SAZ resp. termínovej listine ostatných národných zväzov (minimálne 

úroveň majstrovstiev oblasti),  

f) zoznam pretekárov zaradených do ZPM „A“ môže byť rozšírený v priebehu celej 

sezóny 2021 o atlétov, ktorí preukázali zlepšenie športovej výkonnosti a splnili limit pre 

zaradenie do ZPM „A“ pre svoju vekovú kategóriu, 

g) ak pretekár splní limit ZPM v danom roku od 01.01.2021 do termínu nominácie na 

vrcholné podujatie (ME17,  MSJ, MEJ, ME22, HME, OH), bude mať nárok na plnú 

finančnú dotáciu na prípravu v roku 2021. Podmienkou je účasť na tomto podujatí,  

h) ak pretekár splní limit v danom roku po termíne nominácie na vrcholné podujatie do 

termínu 11.10.2021, bude mať nárok na finančnú dotáciu na prípravu vo výške 60% 

ročnej dotácie, 

i) do ZPM „A“ nemôžu byť zaradení pretekári ZPM „B“, 

j) do ZPM „A“ nemôžu byť zaradení 14 a 15 roční pretekári ( kategória žiactva ), 

k) KM SAZ a reprezentačný tréner mládeže môžu poskytnúť výnimku pri zaradení 

pretekára, ktorá však musí byť podložená adekvátnymi dôvodmi a musí byť 

akceptovaná VV SAZ, 

l) návrh na zaradenie predkladá reprezentačný tréner mládeže, 

m) návrh schvaľuje KM a TK SAZ a následne VV SAZ. 

Atléti sú zaradení do ZPM „A“ na základe splnenia limitu ZPM „A“ príp. na základe 

splnenia limitu na vrcholné podujatie: 

a) po splnení predpísaných výkonnostných kritérií, 

b) limity pre zaradenie do ZPM „A“ pre rok 2021 je možné plniť od 01.01.2021 do 

10.10.2021. Po tomto termíne splnenie limitu ZPM „A“ znamená už len zaradenie do 

ZPM pre rok 2022 

c) pokiaľ sú zdravotne spôsobilí, 

d) podmienkou je účasť na MSR a reprezentácia SR, 
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e) jednorázové splnenie limitu nezaručuje zaradenie do ZPM „A“. Adekvátna 

výkonnosť musí byť potvrdená podpornými výkonmi a podlieha schváleniu KM SAZ 

a VV SAZ, 

f) ak má osobného trénera, (minimálne  prvý stupeň trénerskej kvalifikácie)  ktorý je za 

vedenie jeho športovej prípravy zodpovedný, 

g) osobní tréneri, zákonní zástupcovia prípadne atléti sú zodpovední za lekárske vyšetrenie 

a zdravotný stav športovca. Povinnosť absolvovať lekársku prehliadku vyplýva 

zo Zákona o športe. 

Vyradenie atléta zo  ZPM „A“: 

a) vyradenie atlétov zo skupín ZPM „A“ je spravidla ku 31.12. roku nasledujúcom po roku, 

v ktorom bol limit pretekárom splnený, ak nesplní limit pre nasledujúce obdobie, 

b) za závažné prehrešky voči morálke a etike, 

c) návrh lekára zo zdravotných dôvodov, 

d) na žiadosť zákonného zástupcu u neplnoletých športovcov, 

e) neplnenie si povinností (reprezentácia SR, účasť MSR ) po prerokovaní v KM SAZ,  

f) na vlastnú žiadosť športovca, 

g) pri zanechaní aktívnej športovej činnosti pretekárom. 

3.4 Ekonomické zabezpečenie ZPM „A“ 

Výšku dotácie na činnosť ZPM „A“ predkladá KM SAZ. Finančné prostriedky sú 

využité z účelovej dotácie na talentovanú mládež MŠVVaŠ SR. Vyúčtovanie dotácie musí byť 

v súlade s aktuálnymi predpismi MŠVVaŠ SR o vyúčtovaní štátnych dotácií pre talentovanú 

mládež. 

Úplne finančné plnenie je determinované naplnením rozpočtu SAZ-u zo strany 

MŠVVaŠ v kapitole talentovaná mládež. 

ZPM „A“ - finančná podpora na prípravu.  

Pretekári sú zaradení podľa veku a výkonnosti do 3 skupín: 

Skupina Vek Suma Suma spolu 

1. skupina 20 r. - 25 r. 800 € + 700 € 1 500 € 

2. skupina 18 r. - 19 r. 600 € + 400 € 1 000 € 

3. skupina 16 r. - 17 r. 300 € + 200 € 500 € 
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Do 1. skupiny budú zaradení atléti, ktorí splnili limit ZMP "A" pre 20, 21 alebo 22 ročných, 

prípadne starší, maximálne 25 roční, ak potvrdia progres výkonnosti. 

Do 2. skupiny budú zaradení atléti, ktorí splnili limit ZPM „A“ pre 18 ročných alebo 

19 ročných. 

Do 3. skupiny budú zaradení atléti, ktorí splnili limit ZPM „A“ pre 16 ročných alebo 

17 ročných. 

SAZ garantuje vyplatiť prvú časť financií vo výške 60% do MSR na dráhe v danej 

vekovej kategórii. Zvyšných 40% po splnení limitu ZPM „A“ v roku 2021. Podmienkou 

vyúčtovania zvyšných 40% je splnenie limitu ZPM „A“ pre danú vekovú kategóriu v roku 2021 

/do termínu konania vrcholného podujatia pre danú vekovú kategóriu/ a v prípade nominácie 

na ME17, MSJ, HME, MS, OH, účasť na tomto podujatí.  

Ak splní limit po konaní vrcholného podujatia pre svoju vekovú kategóriu má pretekár 

nárok na 60% danej sumy.  

3.5 Financie tréneri ZPM pre rok 2021 - hrubá mzda 

Za prácu počas roka Tréneri ŠG, VŠC Dukla 

ZPM "B" 16-17 roční 400 € -- 

ZPM "B" 18-19 roční 500 € -- 

ZPM "A" 16-17 roční 1 000 € 500 € 

ZPM "A" 18-19 roční 1 200 € 600 € 

ZPM "A" 20-22 roční 1 300 € 650 € 

 

Za účasť na vrcholovom podujatí Výsledok v 1/2 štart. poľa Účasť 

EYOT, EYOF 300 € -- 

ME kros, MS kros 400 € -- 

ME17 400 € 200 € 

MEJ, MSJ, YOG 700 € 350 € 

ME22 800 € 400 € 

 

/len v prípade, ak tréner nedostane extra financie za umiestnenie pretekára na vrcholnom 

podujatí/ 

- V prípade účasti pretekára v priebehu roku na viacerých podujatiach, bude tréner i 

pretekár odmenený len za jedno podujatie a jednu disciplínu /za podujatie a disciplínu, 

v ktorom dosiahol hodnotnejšie umiestnenie/. 
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- Odmenu za vedenie pretekára počas roka a „extra financie“ môžu tréneri čerpať len 

formou pracovnej dohody uzatvorenej so SAZ-om alebo fakturáciou SAZ-u. 

- Tréneri pretekárov 23, 24 a 25 ročných zaradených v ZPM budú za vedenie pretekárov 

honorovaní len v prípade účasti ich pretekára na vrcholnom podujatí /ME, MS, OH/ a to 

vo výške ako tréneri ZPM 20–22 roční. 

- Tréneri /zamestnanci ŠG, Dukla, NŠC, ŠKP dostanú 50 % za pretekára v ZPM 

z uvedenej sumy pokiaľ sú honorovaní za pretekárov týchto útvarov. Pre bonus za účasť 

na vrcholnom podujatí to neplatí, tam dostanú všetci plnú sumu. 

- Maximálna čiastka pre trénera je limitovaná sumou 4 000.- € bez toho, koľko pretekárov 

má zaradených v ZPM. Pre trénerov ŠG, Dukla, NŠC, ŠKP je tento limit 3000.- €.  

- Ak atlét na ME17, MEJ, MSJ, ME22, HME prekoná osobný rekord vyplatí sa 

pretekárovi aj trénerovi po 200 €. V prípade pretekára sú tieto financie určené na 

prípravu. 

- Účastník vrcholného  podujatia, mimo ME17, bude mať v nasledujúcom roku základnú 

sumu určenú na prípravu navýšenú o 400 €. 

- Účastník vrcholného podujatia ME17 , bude mať v nasledujúcom roku základnú sumu 

určenú na prípravu navýšenú o 200 €. 

- Pokiaľ pretekár v danom roku nesplnil limit pre zaradenie na ďalší rok /pre zotrvanie 

v tomto útvare/ bude odmena pre trénera za prácu počas roka znížená na 50 %. 

- V prípade finančných možností SAZ budú odmenení aj tréneri „objavitelia“ úspešných 

mládežnických pretekárov na podujatiach ME, MS.  

Extra financie na prípravu za umiestnenie na vrcholnom podujatí mládeže v roku 2021 

 

Pretekár: 

Financie ako dotácia na prípravu 

Umiestnenie MSJ, ME22 MEJ, ME17 

1. miesto 2 500 € 1 500 € 

2. miesto 2 200 € 1 100 € 

3. miesto 1 800 € 1 000 € 

4. miesto 1 600 € 900 € 

5. miesto 1 400 € 800 € 

6. miesto 1 200 € 700 € 
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7. miesto 1 000 € 600 € 

8. miesto 900 € 500 € 
 

 

Tréner: 

Financie formou odmeny 

Umiestnenie MSJ, ME22 MEJ, ME17 

1. miesto 2 500 € 1 500 € 

2. miesto 2 200 € 1 100 € 

3. miesto 1 800 € 1 000 € 

4. miesto 1 600 € 900 € 

5. miesto 1 400 € 800 € 

6. miesto 1 200 € 700 € 

7. miesto 1 000 € 600 € 

8. miesto 900 € 500 € 

 

Atléti, ktorí sú zaradení do ZPM „A“ musia pridelené prostriedky vyúčtovať podľa 

smerníc SAZ a MŠVVaŠ SR. Finančné prostriedky môžu použiť na: 

a. tréningový proces, sústredenia, výcvikové tábory a prípravné stretnutia,  

b. prenájom športovej infraštruktúry, 

c. pitný režim a doplnky výživy (za doplnky výživy sa nepovažujú lieky a potraviny),  

d. zdravotné poistenie, 

e. funkčné vyšetrenia a lekárske vyšetrenia (vrátane testov na ochorenie COVID-19 

v súvislosti so športovou prípravou),  

f. diagnostika,  

g. regenerácia a rehabilitácia,  

h. športové oblečenie, náradie a iné materiálne vybavenie nevyhnutne potrebné na 

zabezpečenie športovej prípravy talentovaného športovca neinvestičného charakteru 

priamo súvisiace s atletikou (suma za jednotku nie vyššia než 1 700,- eur), 

i. osobné náklady trénerov, inštruktorov športu, realizačného tímu vrátane výdavkov na 

zabezpečenie zákonných nárokov vyplývajúcich z ich pracovno-právneho vzťahu alebo 

zmluvne dohodnuté externé zabezpečenie trénerov, inštruktorov športu a realizačného 

tímu, 

j. dopingovú kontrolu, 

k. zabezpečenie tréningového partnera (1 osoba),  

l. poplatky za účasť na významných súťažiach (okrem štartovného hradeného priamo 

SAZ-u), 

m. preprava športového náradia a materiálu, 

n. cestovné poistenie športovcov, 

o. cestovné náhrady do výšky určenej zákonom č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách 

v znení neskorších predpisov (motorové vozidlá v súkromnom vlastníctve, nie 

evidované na právnickú osobu/podnikateľa). 
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Čerpanie finančnej dotácie je podmienené: 

a) naplnením rozpočtu SAZ, 

b) podpisom zmluvy, 

c) vypracovaním projektu prípravy, 

d) splnením výkonnostných cieľov ZPM „A“. 

 

Čerpanie financií na prípravu, ktoré pretekár použil v prvej polovice roka 2021 musí zúčtovať 

najneskôr do 15.7.2021. 
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4 TOP tím mládeže SAZ 2021 

TOP tím SAZ je určený pre kategóriu juniorov a starší. Úspešní pretekári z vrcholných 

podujatí v sezóne 2019 /najlepšie umiestnení pretekári 2020 v európskych a svetových 

tabuľkách budú zaradení do TOP tímu SAZ 2021. 

TOP tím je členený na 3 skupiny A,B,C. A s podporou 2000 €, B s podporou 1500 €, 

C s podporou 1000 €. O túto sumu bude pretekárom navýšený základ ZPM. 

Pre najúspešnejších pretekárov z vrcholných podujatí v sezóne 2019 a najlepšie 

umiestnených pretekárov 2020 v európskych a svetových tabuľkách je zriadený TOP tím 

MŠVVaŠ a juniorský TOP tím SOV. Výšku podpory určuje MŠVVaŠ a SOV. Pretekári 

zaradení v týchto dvoch útvaroch nemôžu čerpať podporu zo ZPM A, ZPM B a TOP tím 

mládeže SAZ.  

SAZ poriada každoročne pre úspešných pretekárov z vrcholných podujatí spoločné 

jesenné sústredenie. Presun financií určených na reprezentačné sústredenie na iný účel nie je 

možný. 

V prípade preradenia pretekára do vyššieho článku podpory - top tímu MŠVVaŠ je tento 

pretekár z finančnej podpory ZPM SAZ vyradený. 
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Zásady nominácie trénerov na vrcholné mládežnícke podujatia 

a) Na jednotlivé podujatia WA a EA určuje max. kvóty „oficiálov“, podľa počtu 

pretekárov nominovaných na tieto podujatia. V počte plánovaného trénerského 

zabezpečenia sa prihliada na efektívne využitie finančných prostriedkov SAZ-u. 

b) Na vrcholné Európske a svetové mládežnícke podujatia sú osobní tréneri nominovaní 

s prihliadnutím na predpokladanú úspešnosť jednotlivých pretekárov. 

c) Nominovaní sú spravidla osobní tréneri pretekárov s najlepším postavením 

v redukovaných tabuľkách v jednotlivých disciplínach pred podujatím, v prípade 

nedostupnosti aktuálnych tabuliek, tréneri pretekárov s najkvalitnejšími splnenými 

limitmi. 

d) Osobní tréneri sú nominovaní na návrh reprezentačných trénerov, po prerokovaní v TR 

a KM SAZ. 

e) Konečnú nomináciu schvaľuje VV SAZ. 

f) Na medzištátne stretnutia sú osobní tréneri pretekárov nominovaní s prihliadnutím na 

potreby celého družstva, tak aby boli trénersky pokryté všetky skupiny disciplín 

/šprinty, vrhy, skoky, dlhé behy, chôdza/.  

g) V podpísanom kontrakte na jednotlivé MeS sú presne určené počty zúčastnených 

pretekárov  a „oficiálov“ pre jednotlivé vekové kategórie (MeS U 16, U18, U 20). 

h) Pri nominácií na MeS sa z dôvodu získavania skúsenosti viacerými trénermi prihliada 

na rotáciu nominácie trénerov, tak aby skúsenosť s týmto podujatím získal najväčší 

počet trénerov. 

i) Nominovaní tréneri majú povinnosť trénersky zabezpečiť viacerých pretekárov. 

j) Tréneri sú spravidla nominovaní bez finančnej spoluúčasti. 

k) Po skončení podujatia je nominovaný tréner povinný predložiť vedúcemu výpravy 

čiastočnú hodnotiacu správu. 
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Záverečné ustanovenie 

1.  podľa týchto pokynov sa riadia zástupcovia ÚTM SAZ (ŠT, PZPM, ZPM „B“, ZPM „A“), 

2.  tieto pokyny nadobúdajú účinnosť po schválení VV SAZ. 

 

Zoznam príloh 

Príloha 1: Výkaz trénerskej činnosti útvarov talentovanej mládeže (ŠT a PZPM) na rok 2021 

Príloha 2: Kritéria na hodnotenie činnosti útvarov talentovanej mládeže (ŠT a PZPM)  

Príloha 3: Limity ZPM „A“ chlapci a limity ZPM „B“ chlapci  

Príloha 4: Limity ZPM „A“ dievčatá a limity ZPM „B“ dievčatá 

Príloha 5: Prehľad koncepcie SAZ pre prácu s talentovanou mládežou 2021 
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Útvar talentovanej mládeže: 

Obdobie: 

Tréner: 

Deň Od Do 
Počet 

hodín 
Popis pracovnej činnosti 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     

27     

28     

29     

30     

31     

 

Vyhotovil  

Dátum a podpis  

 

Výkaz trénerskej činnosti útvarov talentovanej 

mládeže (ŠT a PZPM) za rok 2021  

Príloha 1 
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K  R  I  T  É  R  I  A 

PRE HODNOTENIE ČINNOSTI ÚTVAROV TALENTOVANEJ MLÁDEŽE(ŠT a PZPM) 

 

PRAVIDLÁ VYHODNOCOVANIA PRE ROK 2021: 

 

a)  

• V každom bode sa započítava len jedno najlepšie umiestnenie pretekára z haly a len 

jedno umiestnenie vonku (na dráhe, na ceste alebo v cezpoľnom behu) a to len vo 

svojej vekovej kategórii.  

• Štafety sa zarátavajú ako celok 1x za všetkých účastníkov štafety. Pri viacnásobnom 

vyhodnotení štafety na dráhe sa v zložení štafety môžu opakovať maximálne dvaja 

pretekári. Výsledky štafiet pre rok 2021 sa do bodovania zarátavajú, ak sú minimálne 

dvaja pretekári aktuálnymi členmi ÚTM (týka sa ŠT).  

• V treťom bode sa štafety nevyhodnocujú.  

• Do bodov získaných aktuálnymi členmi v hale sa započítavajú body len za preteky 

v kategórií mladšieho a staršieho žiactva v rozsahu pretekania sa pre príslušné vekové 

kategórie.  

• Na dráhe sa do bodov získaných aktuálnymi členmi vo vyhodnotení započítavajú 

preteky v kategórií najmladšieho žiactva , mladšieho žiactva a staršieho žiactva. 

• Bývalí členovia ÚTM od vekovej kategórie dorastu /roč. nar. 2005 a starší/ a v ŠT žiak 

deviateho ročníka ZŠ, ktorý vekom patrí do kategórie dorastu, sa hodnotia iba na 

úrovni M SR a na úrovni medzinárodných štartov (v bode 3. a 4.).  

• Tretí bod sa hodnotí len vo vekových kategóriách dorastu, juniorov a vo vekovej 

kategórií do 22 rokov. Nezarátavajú sa výsledky v kategórií dospelých. Každý pretekár 

len vo svojej vekovej kategórií. 

Príloha 2 
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b) Termín vyhodnotenia ÚTM je podľa dátumu v zmluve o stanovení zásad a podmienok 

pre zabezpečenie výberu a prípravy športovo – talentovanej mládeže v ÚTM, spravidla 

do 30.11. príslušného kalendárneho roku. Nedodržanie tohto termínu vyhodnotenia 

ÚTM bude sankcionované. Dotácia pre príslušné ÚTM bude znížená o  10% za každý 

začatý mesiac oneskorenia. V prípade nedodania vyhodnotenia do konca roka  dotácia 

pre daný rok nebude útvaru poskytnutá. 

c) Ak sa vo vyhodnotení ÚTM vyskytnú chybné, nesprávne údaje, v dôsledku ktorých 

by útvar získal body a následne neoprávnené finančné prostriedky, budú útvaru 

udelené sankcie. Finančná dotácia pre ÚTM môže byť z tohto dôvodu na ďalší rok 

krátená podľa rozhodnutia VV SAZ. 

d) Finančné prostriedky na činnosť ŠT a PZPM získajú tie útvary talentovanej mládeže, 

ktoré získali v ročnom vyhodnotení v bodoch 1. a 2. minimálne 50 bodov. 

e) Útvar, ktorý nesplní podmienku získania základných 50 bodov môže na základe 

rozhodnutia KM dostať výnimku a pridelí sa mu max. 50% z možnej dotácie 

za podmienky dodržania termínu odovzdania vyhodnotenia za príslušný rok. 

Podmienkou je získanie minimálne 20 základných bodov (bod 1. a 2. vo vyhodnotení) 

f) Členmi ÚTM (ŠT a PZPM) sa pretekári stávajú po jeho vzniku a zaradení do systému 

ÚTM SAZ. Zoznam ŠT a PZPM je každoročne zverejnený na stránke SAZ. 

 

 

Bodovanie športových výsledkov členov ÚTM za rok 2021 

 

 

1. Umiestnenie člena i štafety ÚTM na MSR organizované SAZ-om: 

  

a) MSR v kategórií žiaci 14-15 roční, len  ročník nar. 2006-2007: 

 

na 1. mieste 15 bodov 

do 3. miesta 10 bodov 

do 12. miesta 5 bodov 

 

 

b) MSR v kategórií mladší žiaci 13 roční a 12 roční, len ročník nar. 2008-2009: 

 

1. až 24. miesto 5 bodov 
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2. Umiestnenie člena i štafety ÚTM na Majstrovstvách oblasti SAZ, iba vo svojej vekovej 

kategórií: 

 

na 1. mieste 5 bodov 

na 2. mieste 3 body 

na 3. mieste 2 body 

 

 

 

3. Bývalý člen ÚTM (veková kategória dorast, juniori a veková kategória do 22 rokov) 

a v ŠT žiak deviateho ročníka ZŠ, ktorý vekom patrí do kategórie dorastu, ktorý sa 

umiestnil v hodnotenom roku na M-SR jednotlivcov organizovaných SAZ-om, iba 

vo svojej vekovej kategórií bez štafiet: 

 

a) veková kategória dorast, ročníky nar. 2004-2005 

 

na 1. mieste 15 bodov 

do 3. miesta 10 bodov 

do 6. miesta 5 bodov 

do 8. miesta 2 body 

 

b) veková kategória juniori, ročníky nar. 2002-2003 a veková kategória do 22 rokov, 

ročníky nar. 1999, 2000, 2001 

 

na 1. mieste 20 bodov 

do 3. miesta 15 bodov 

do 6. miesta 10 bodov 

do 8. miesta 5 bodov 

 

 

 

 4. Štart bývalého (iba kategória dorastu a starší) i súčasného (iba kategória žiactva) 

člena ÚTM, ktorý sa v roku 2021 zúčastnil (len jedno bodovo hodnotnejšie podujatie) 

plus získané body za odstavec E: 

 

 

A.) OH, MS  ........................................................................................................ 100 bodov 

B.) MSJ, MS17, ME17, ME, ME22, MEJ, YOG, HMS, HME + ME a MS 

v krose a v behu do vrchu organizované WA a EA pri umiestnení    
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v  1. tretine štartovného poľa (platí pre posledné dve menované podujatia) 

 ......................................................................................................................... 50 bodov 

C.) EYOF, EYOT, ME družstiev, EP v chôdzi, + ME a MS v krose a v behu 

do vrchu organizované WA a EA pri umiestnení v 1. polovici štartovného 

poľa (platí pre posledné dve menované podujatia)  ........................................ 30 bodov 

D.) Medzištátne stretnutie do 19, 17 a 15 rokov, ME, MS v krose a v behu do 

vrchu organizované WA a EA.  ...................................................................... 10 bodov 

E.) Za každého pretekára v danom roku, ktorý prešiel do športovej školy 

/Stredná športová škola - bývalé športové gymnázium/ v športe atletika  ...... 30 bodov 

 

 

Pridelenie dotácie útvarom je podmienené tým, že členovia útvaru musia v danom roku 

súťažiť so svojim družstvom v oblastnej súťaži družstiev! – Pre rok 2021 podmienka platí 

iba v prípade, že sa súťaže družstiev uskutočnia. 
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Limity ZPM 2021 – Mužská kategória 

 Limity ZPM 

2021 „A“ výber 

chlapci 

22 21 20 19 18 17 16 

100m 10,50 10,60 10,65 10,70 10,85 10,95 11,05 

200m 21,40 21,50 21,60 21,70 22,00 22,30 22,50 

400m 47,50 47,70 48,00 48,15 48,90 49,60 50,60 

800m 1:49,00 1:49,50 1:50,00 1:50,50 1:53,00 1:55,00 1:57,00 

1500m 03:45,5 03:47,5 03:49,0 3:50,0 03:56,0 04:01,0 04:07,0 

3000m           8:35,0 8:57,0 

5000m 14:15 14:22 14:33 14:30 15:00     

10000m 30:15 30:40 31:00 31:20 32:10     

Polmaratón 1:06:45 1:07:30 1:08:15 1:09:00    

110m pr. /cm/ 14,35 /106,7/ 14,40 /106,7/ 14,50 /106.7/ 14,25 /100/ 14,60 /100/ 14,40 /91,4/ 14,65 /91,4/ 

400m pr. /cm/ 52,35 /91,4/ 52,55 /91,4/ 53,05 /91,4/ 53,65 /91,4/ 54,40 /91,4/ 55,50 /84/ 56,10 /84/ 

2000m pr. /cm/           6:10,0 /91,4/ 6:20,0 /91,4/ 

3000m pr. /cm/ 9:00,0 /91,4/ 9:05,0 /91,4/ 9:10,0 /91,4/ 9:15,0 /91,4/ 9:25,0 /91,4/     

Diaľka 760 755 750 740 725 720 690 

Výška 215 215 214 212 208 203 198 

3-skok 15,70 15,60 15,50 15,20 14,90 14,60 14,00 

Žrď 520 515 510 510 475 455 420 

guľa /kg/ 17,50 /7,26/ 17,10 /7,26/ 16,90 /7,26/ 17,75 /6/ 16,90 /6/ 17,70 /5/ 16,90 /5/ 

disk /kg/ 54,00 /2/ 52,50 /2/ 51,50 /2/ 54,00 /1,75/ 51,00 /1,75/ 53,50 /1,5/ 49,50 /1,5/ 

oštep /g/ 72,00 /800/ 70,00 /800/ 69,00 /800/ 67,50 /800/ 63,50 /800/ 64,00 /700/ 60,50 /700/ 

kladivo /kg/ 65,00 /7,26/ 62,50 /7,26/ 61,50 /7,26/ 66,00 /6/ 63,50 /6/ 63,00 /5/ 60,00 /5/ 

chôdza 5km           22:30 23:30 

chôdza 10km       44:00 45:00 46:00 47:30 

chôdza 20km 1:28 1:30 1:32         

chôdza 50km 4:10 4:15 4:20         

viacboj /disc./ 7300 /10/ 7200 /10/ 7150 /10/ 7100 /10/ 6800 /10/ 6400 /10/ 6000 /10/ 
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 Limity ZPM 

2021 „B“ výber 

chlapci 

18 17 16 15 

60m       7,35 

100m 10,95 11,05 11,15   

150m       17,40 

200m 22,30 22,60 22,80   

300m       37,50 

400m 49,50 50,30 51,10   

800m 1:55,00 1:57,50 1:59,00 2:02,50 

1500m 4:01,0 4:07,0 4:11,0 4:17,0 

3000m   9:00,0 9:12,0 9:20,0 

5000m 15:25       

10 000m 30:15    

Polmaratón 1:10:36    

110m pr. /cm/ 14,95 /100/ 14,75 /91,4/ 14,90 /91,4/ 14,40 /84/ 

300m pr. /cm/       41,50 /76,2/ 

400m pr. /cm/ 55,20 /91,4/ 56,20 /84/ 57,00 /84/   

1500mpr. /cm/       4:43,0 /76,2/ 

2000m pr. /cm/   6:18,0 /91,4/ 6:30,0 /91,4/   

3000m pr. /cm/ 9:35,0 /91,4/       

Diaľka 690 670 650 630 

Výška 202 198 192 187 

3-skok 14,40 14,00 13,75   

Žrď 450 420 390 370 

guľa /kg/ 16,00 /6/ 16,70 /5/ 15,90 /5/ 15,70 /4/ 

disk /kg/ 48,00 /1,75/ 51,00 /1,5/ 47,50 /1,5/ 46,00 /1/ 

oštep /g/ 60,50 /800/ 59,50 /700/ 56,00 /700/ 53,00 /600/ 

kladivo /kg/ 61,00 /6/ 60,50 /5/ 57,50 /5/ 54,50 /4/ 

chôdza 3km       15:00 

chôdza 5km   23:30 24:30   

chôdza 10km 46:00 47:30 49:00   

viacboj /disc./ 6450 /10/ 6000 /10/ 5650 /10/ 4400 /9/ 
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Limity ZPM 2021 – Ženská kategória 

 Limity ZPM 2021 

„A“ výber dievčatá 
22 21 20 19 18 17 16 

100m 11,85 11,87 11,88 11,90 12,00 12,10 12,20 

200m 24,20 24,25 24,28 24,30 24,65 24,95 25,30 

400m 54,60 54,80 55,00 55,25 55,90 56,80 57,50 

800m 2:07,50 2:07,90 2:08,30 2:08,80 2:11,00 2:13,00 2:15,50 

1500m 4:24,0 4:25,0 4:26,0 4:28,0 4:32,0 4:36,0 4:40,0 

3000m        9:45  9:48 9:50 10:07 

5000m 16:40 16:55 17:05 17:10 17:30     

10000m 36:15 36:45 37:00         

Polmaratón 1:20:43 1:21:12 1:21:49 1:18:42 1:20:14   

100m pr. /cm/ 13,95 /84/ 14,00 /84/ 14,10 /84/ 14,15 /84/ 14,35 /84/ 
14,25 
/76,2/ 

14,65 /76,2/ 

400m pr. /cm/ 
60,30 
/76,2/ 

60,50 /76,2/ 60,70 /76,2/ 
61,20 
/76,2/ 

61,80 
/76,2/ 

62,50 
/76,2/ 

63,30 /76,2/ 

2000m pr. /cm/           7:14 /76,2/ 7:30 /76,2/ 

3000m pr. /cm/ 
10:35 
/76,2/ 

10:40 /76,2/ 10:42 / 76,2/ 
10:45 
/76,2/ 

11:15 
/76,2/     

Diaľka 620 618 615 610 600 590 570 

Výška 182 181 180 179 177 176 172 

3-skok 13,15 13,10 13,05 12,90 12,70 12,35 12,00 

Žrď 405 400 395 400 370 370 345 

guľa /kg/ 14,80 /4/ 14,60 /4/ 14,40 /4/ 14,00 /4/ 13,50 /4/ 14,85 /3/ 13,80 /3/ 

disk /kg/ 49,50 /1/ 49,00 /1/ 48,00 /1/ 
/1/ 

47,50 
45,00 /1/ 42,00 /1/ 39,50 /1/ 

oštep /g/ 
51,50 
/600/ 

51,00 /600/ 50,50 /600/ 
49,00 
/600/ 

48,00 
/600/ 

46,50 
/500/ 

43,00 /500/ 

kladivo /kg/ 
/4/ 

62,00 
/4/ 

60,00 
58,00 /4/ 57,50 /4/ 55,00 /4/ 59,50/3/ 50,00 /3/ 

chôdza 5km           25:00 25:30 

chôdza 10km       50:30 51:30     

chôdza 20km 1:42 1:44 1:46         

viacboj /disc./ 5300 /7/ 5250 /7/ 5250 /7/ 5250 /7/ 4800 /7/ 4700 /7/ 4400 /7/ 

        

Príloha 4 



 

40 

 

 Limity ZPM 

2021„B“ výber 

dievčatá 

18 17 16 15 

60m       7,85 

100m 12,20 12,30 12,40   

150m       19,00 

200m 25,00 25,25 25,50   

300m       41,40 

400m 56,80 57,50 58,00   

800m 2:14,00 2:15,50 2:18,00 2:20,00 

1500m 4:38,0 4:43,0 4:46,0 4:52,0 

2000m    7:00,0 

3000m   10:15 10:30   

5000m 18:10       

10 000m 37:40    

Polmaratón 1:23:22    

100m pr. /cm/ 14,75 /84/ 14,85 /76,2/ 14,95 /76,2/ 
15,05 
/76,2/ 

300m pr. /cm/       
46,50 
/76,2/ 

400m pr. /cm/ 
63,00 
/76,2/ 63,90 /76,2/ 64,40 /76,2/   

1500m pr. /cm/       5:38 /76,2/ 

2000m pr. /cm/   7:36 /76,2/ 7:48 /76,2/   

3000m pr. /cm/ 
11:35 
/76,2/       

Diaľka 580 570 550 540 

Výška 173 171 168 165 

3-skok 12,30 12,00 11,70   

Žrď 350 340 325 315 

guľa /kg/ 12,75 /4/ 13,85 /3/ 12,90 /3/ 12,20 /3/ 

disk /kg/ 41,00 /1/ 39,00 /1/ 36,00 /1/ 34,00 /1/ 

oštep /g/ 
43,00 
/600/ 41,00 /500/ 39,00 /500/ 

37,00 
/500/ 

kladivo /kg/ 50,50 /4/ 48,50 /3/ 45,50 /3/ 44,00 /3/ 

chôdza 3km       15:35 

chôdza 5km   25:30 26:00   

chôdza 10km  52:45       

Viacboj 4450 4300 4200 3950 
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