
Z Á P I S N I C A 
Zo zasadnutie komisie mládeže SAZ, ktoré sa uskutočnilo dňa 21.10.2021 /štvrtok/ na 

Štrbskom plese. 
 

Program rokovania: 

1. Otvorenie zasadnutia KM /Illéš/ 

2. Hodnotenie priebehu tohoročnej sezóny 2021 /Illéš/ 

3. Koncepcia 2021/2022 a UTM 2021/2022 /Laurenčík, Illéš, Lúčka/  

4. Projekt EYOF 2022 a jeho smerovanie /Lučka, Laurenčík/ 

5. Financovanie mládeže 2021, projekty 2021 a 2022, školský šport /Ľašová, Illéš/   

6. Plán sezóny 2022 vrcholné podujatia, plánované výjazdy / Illéš, Laurenčík, Lučka/   

7. ZPM 2022 /KM/   

8. Návrhy na zlepšenie činnosti s mládežou v SAZ 

9. Detská atletika, komisia DA - návrhy   

10. Konferencia mládeže   

11. Rôzne 

1. Otvorenie zasadnutia KM 
Predseda KM M. Illéš privítal prítomných členov: V. Ľašová, M. Laurenčík, Š. Bielik, M. Lučka, 
J. Gigac, R. Benčík, N. Pecze, L. Kotala 
Ospravedlnili sa V. Handl, M. Kučerová, Ľ. Benko, ktorí sa nemohli zúčastniť z dôvodu 
pracovnej zaneprázdnenosti. 
 
2. Hodnotenie priebehu tohoročnej sezóny 2021 /Illéš/ 
M. Illéš informoval prítomných členov komisie o výsledkoch atlétov na vrcholných podujatiach 
v roku 2021, hodnotenie sa nieslo v pozitívnom duchu. Vyzdvihol medailu Emmy Zapletalovej 
a výsledky mládežníkov na MS a ME do 20 rokov. Šampionát pre vekovú kategóriu do 17 
rokov v Rieti sa na základe rozhodnutia organizátora zrušil. 
Medzištátne stretnutie sa uskutočnilo iba jedno -  MeS dorastu. V konkurencii domáceho 
Česka, Poľska  a Maďarska sme v oboch celkoch skončili na štvrtom mieste. Celok Slovinska 
s ohľadom proti COVID opatrení odmietol účasť. Medzištátne stretnutie Juniorov a žiakov bolo 
zrušené. 
V tomto roku bol zrušený i plánovaný výjazd pre mladšie žiactvo Poľsko -  Lowitz.  
 
 
3. Koncepcia mládeže pre rok 2021/2022 a ÚTM 2021/2022 /Laurenčík, Illéš, Lúčka/  
Návrh úpravy bodovania ÚTM pre rok 2021 bol predložený a schválený na zasadnutí VV 
v stredu 20.10.2021 a následne rozposlaný útvarom zapojeným v projekte. V. Ľašová 
informovala komisiu o návrhu p. Tichého k bodovaniu výsledkov pretekárov, komisia sa jeho 
návrhom zaoberala a rozhodla, že bodovanie výsledkov sa meniť nebude. 
M. Illéš informoval KM, že VV SAZ zadal úlohu vypracovať efektívnosť využitia finančných 
prostriedkov za posledných 10 rokov v projekte ÚTM.  



 
Úloha 1/2021: Vypracovať efektívnosť využitia finančných prostriedkov za posledných 10 rokov 
v projekte ÚTM  
Z: Bielik  T: 12/2021 
 
4. Projekt EYOF 2022 a jeho smerovanie /Lučka, Laurenčík/ 
V minulom roku dostali nádejní adepti na EYOF športové oblečenie zn. Adidas ako náhradu za 
zrušené sústredenie vo Vysokých Tatrách z dôvodu protipandemických opatrení. V tomto roku 
sa uskutočnilo sústredenie vo Vysokých Tatrách pre atlétov ročník narodenia 2006-2007. 
Sústredenie sa konalo v dňoch od 17. – 22.10.2021, zúčastnilo sa ho 30 vybraných atlétov a 4 
tréneri. Sústredenie zhodnotil M. Lúčka pozitívne, atléti absolvovali niekoľko vysokohorských 
túr, regeneráciu aj besedu s olympioničkou Emmou Zapletalovou. M. Laurenčík predstavil 
pokračovanie projektu EYOF s plánovaným sústredením v Šamoríne s možnou podporou SOŠV. 
R. Benčík navrhol sústredenie aj v Banskej Bystrici.  
Limity na EYOF sú k dispozícií, pre slovenských atlétov sú vytvorené aj B limity, zámerom SAZ je 
na každú disciplínu nominovať 1 atléta. 
V rámci projektu prípravy pretekárov na EYOF 2022 sa slovenský výber potencionálnych 
účastníkov EYOF 2022 zúčastnil na školských majstrovstvách sveta v Srbsku. Vycestovalo 20 
atlétov zo Slovenska, viacerí atléti si utvorili osobné rekordy.  Viacerí sa umiestnili na 
medailových pozíciách, ale hlavne získali prvé skúsenosti s pretekaním sa v medzinárodnej 
konkurencii, čo by sa malo pozitívne odzrkadliť v účinkovaní našich pretekárov na EYOF 2022. 
 
Úloha 2/2021: Naplánovať sústredenia v projekte EYOF 2022 
Z: Laurenčík    T: 12/2021 
 
5. Financovanie mládeže 2021, projekty 2021 a 2022, školský šport /Ľašová, Illéš/ 
M. Illéš oboznámil členov KM o predbežnom čerpaní z rozpočtu pre rok 2021. Zároveň uviedol 
výšku čerpania v ÚTM a ZPM k dnešnému dňu.  
V. Ľašová zosumarizovala nový projekt – školský šport – ktorý od septembra patrí pod hlavičku 
SAZ, projekt má určite prínos pre hľadanie talentov na školách. Práve prebiehajú súťaže 
okresných a krajských kôl v cezpoľnom behu. Zároveň sa kvôli pandemickým opatreniam 
nemôžu uskutočniť všetky krajské kolá a preto sa po dohode s MŠ termín M-SR v cezpoľnom 
behu presúva na začiatok roka 2022. 
V roku 2021 prebiehal aj projekt Mládežnícka atletika, v rámci ktorého sa opäť podarilo 
podporiť ďalšie atletické kluby materiálnymi pomôckami. 
Online formou prebehla aj súťaž Hľadáme nových olympionikov pod vedením Kataríny 
Zboranovej. Do súťaže sa zapojili viaceré základné školy a za ich výkony ich SAZ odmenil 
vecnými cenami. Z nášho pohľadu táto súťaž mala obrovský prínos pre hľadanie nových 
talentov na školách, ale v novej koncepcii súťaží školského športu si táto súťaž nenašla miesto.   
 
6. Plán sezóny 2022 vrcholné podujatia, plánované výjazdy / Illéš, Laurenčík, Lučka/ 
M. Illeš informoval, že k dnešnému dátumu nie sú známe limity na vrcholné podujatia, 
predpokladá sa, že budú podobné ako v predchádzajúcich rokoch.  
Taktiež sa plánuje aj v roku 2022 zachovať krátke sústredenie pred vrcholnými podujatiami, 
z pohľadu šéftrénerov to malo pozitívny vplyv na pretekárov. 
P. Benčík navrhuje aby sa v BB v budúcnosti konal míting mládeže a využil sa tak potenciál 
národného atletického štadióna.  
 
Úloha 3/2021: Vypracovať projekt súťaže pre mládežníkov pre rok 2023  
Z: Lučka  T: 12/2021 
 
7. ZPM 2022 /KM/   



M. Illeš predniesol návrh VV SAZ o odmenách pre trénerov podľa zaradenia v strediskách do 
budúceho roka prehodnotili. KM sa tým bude zaoberať a v najbližšom období predloží VV SAZ 
návrh percentuálneho prerozdelenia odmien pre trénerov zamestnaných v strediskách 
a športových školách 
R. Benčík podotkol aby sa do osobných listov pretekárov ZPM doplnilo „plán účasti na VP pre 
rok 2022“ 
 
Úloha 4/2021: Vypracovať návrh prerozdelenia odmien trénerov v strediskách 
Z: Illeš   T: 12/2021 
 
Úloha 5/2021: Doplniť do  osobných listov „plán účasti na VP pre rok 2022“ 
Z: Ľašová  T: 10/2021 
 
Návrh KM SAZ: Civilný zamestnanec 50% 
               Vojenský zamestnanec 25% 
   
8. Návrhy na zlepšenie činnosti s mládežou v SAZ 
Návrh ŠTK je zaviesť pre kategóriu starších žiačok disk s hmotnosťou 0,75kg. S týmto návrhom 
sa KM stotožnila a do budúcej sezóny to plánuje zaviesť v praxi. 
 
Úloha 6/2021: Zaobstarať  nákup diskov pre súťažný ročník 2021/2022 
Z: Lučka  T: 12/2021 
 
9. Detská atletika, komisia DA - návrhy   
V. Ľašová oboznámila členov KM o projekte DA a jeho aktivitách v roku 2021. Projekt má 
pozitívne ohlasy u všetkých prítomných členov KM. Ďalej sme sa zaoberali vysokým počtom 
aktívnych členov v klube ALK Moldava nad Bodvou, oslovili sme aj člena komisie, ktorý je 
zároveň predsedom klubu p. Peczeho aby nám to objasnil. P. Pecze vysvetlil KM, že pod klubom 
združuje 9 základných škôl nielen z Moldavy, ale ja z iných miest v okolí, kde má výborné vzťahy 
s riaditeľmi škôl a preto dokázal natoľko rozšíriť jeho členskú základňu. V budúcnosti plánuje 
organizáciu atletických podujatí v Moldave nad Bodvou na atletickom štadióne, ktorého 
výstavba bola schválená na zastupiteľstve mesta. 
 
KM navrhuje aby bolo upravené prerozdelenie finančných prostriedkov podľa počtu aktívnych 
členov  a veku aktívnych členov nasledovne: 
Deti od 5 do 11r – 20€ 
Deti od 12 do 17r – 40€ 
Deti od 18 do 23r – 60€ 
Prípadne je možná diferenciácia podľa veku aktuálnych členov vyjadrená percentuálne. 
 
10. Konferencia mládeže    
V pláne je zorganizovať konferenciu mládeže ešte v roku 2021 ak nám to protipandemické opatrenia 
dovolia, predbežný termín je december 2021. Konferencia by sa mala uskutočniť v režime plne 
zaočkovaný + online formou. Prizvať prednášajúcich nielen zo Slovenska ale aj zo zahraničia, napr. 
z oblasti tréningového procesu mládeže – nové trendy , psychológia, prevencia úrazov – 
najnovšie metódy fyzioterapie. Pozvať odborníka pre niektorú z atletických disciplín  technika, 
špecifiká trénovania u mládeže...) 
 
11. Rôzne 
M. Lučka otvoril tému tréningových denníkov a jeho významu u mladých športovcov, kde  
registrujeme slabú informovanosť u mladých atlétov. Niektorí atléti nepoznajú tréningové 
denníky, u niektorých je problém so základnými informáciami ako si tréningový denník vypĺňať. 



Do budúcna by bolo vhodné sa zamyslieť, či nevyužiť elektronickú formu tréningových 
denníkov. 
N. Pecze zdôraznil, že by sa KM ale aj VV mali zaoberať etickým kódexom trénera, aby 
nedochádzalo vzájomnému  osočovaniu trénerov. 
J. Gigac prestavil návrh dorasteneckej ligy, je to nový projekt, ktorý si už našiel miesto 
v termínovej listine SAZ pre rok 2022. Návrh obsahuje body, ktoré je potrebné vydiskutovať 
a nájsť správne riešenie. KM sa zhodla, že je potrebné aby sa na návrhu ešte pracovalo a preto 
odporúča, aby sa na ďalší deň stretla časť komisie, ktorá tieto otázky a sporné body vyrieši 
a predloží záverečný návrh KM na odsúhlasenie prípadne pripomienkovanie.  
 
 
Na záver predseda komisie M. Illéš poďakoval všetkým prítomným na účasť a prínos do 
diskusie. 
 
Zapísala: Ľašová       Overil: Illéš, Laurenčík 


