
                                                                       ZÁPISNICA  

 

Zo zasadnutie komisie mládeže SAZ, ktoré sa uskutočnilo dňa 24. 7. 2022 /nedeľa/ o 

                        9:00 v sídle VŠC DUKLA, Hutná 3, Banská Bystrica. 

 

Pozvaní hostia k bodom rokovania: p. Čillík, p. Pupiš, p. Dubovský, p.Korčok 

 

Program rokovania:  

 

1. Otvorenie zasadnutie KM 

2. Detská atletika /predseda komisie DA/ 

3. Financovanie mládeže v roku 2022, Koncepcia 2022 + ÚTM 2022, TOP TÍM  mládeže  

4. Hodnotenie priebehu tohoročnej sezóny 2022 vrátane už prebehnutých  MSR  

5. Plán sezóny 2022, vrcholné podujatia, plánované výjazdy  

6. Projekt EYOF  

7. Projekty SAZ mládeže 2022 

8. Školský šport  

9. Konferencie a seminár mládeže SAZ 

10. Požiadavky KM na SAZ 

11. Rôzne 

 

 

1. Otvorenie zasadnutie KM 

 

Predsedníčka KM p. Ľašová a prezident SAZ p. Korčok privítali prítomných členov: 

 p. Putalová, p. Laurenčík, p. Lučka, p.Bielik, p.Gigac, p. Handl, p. Pecze  

Ospravedlnili sa: p. Kučerová, p. Benko, p. Benčík, p. Kotala                                       

Pozvaní hostia k bodom rokovania: p. Korčok, p. Čilík, p. Dubovský   

 

Po príhovore vyzvala predsedníčka KM p. Ľašová hlasovať za prijatie reprezentačného trénera 

U20 p. Dubovského  do komisie mládeže. 

 

ZA: 8 členov z 8 prítomných 

 

2. Detská atletika  

 

p. Čilík oboznámil členov KM o projekte DA a jeho aktivitách v roku 2022. Projekt má aj 

naďalej pozitívne ohlasy u všetkých prítomných členov KM. Organizačná štruktúra činnosti sa 

aktuálne ukazuje ako vhodná, t.j. rozdelenie na kraje, súťaže, koordinátorov. Zároveň poukázal 

na potrebu navrhnúť chýbajúceho krajského koordinátora za Košický kraj. 



Členská základňa bola ovplyvnená pandémiou COVID 19, ktorá spôsobila zníženie počtu 

aktívne zapojených detí do projektu DA, ako aj výrazné obmedzenie aktivity činnosti viacerých 

škôlok, hlavne tých, ktoré pracujú pri ZŠ.  

Predstavil úlohy na najbližšie obdobie do konca roku 2022 v DA, tj. pripraviť hlbšiu analýzu 

činnosti atletických škôlok a zlepšiť prepojenie na oblastné atletické zväzy. Naďalej 

pokračovať v metodickej činnosti.  

 

Úloha 1/2022: Navrhnúť krajského koordinátora DA za Košický kraj 

Z: p.Čilík            T: 12/2022 

 

3. Financovanie mládeže v roku 2022, Koncepcia 2022 + ÚTM 2022, TOP TÍM 

mládeže SAZ 

 

p. Ľašová oboznámila členov KM o predbežnom čerpaní z rozpočtu pre rok 2022. Zároveň 

uviedla výšku čerpania v ÚTM  a ZPM k dátumu zasadnutia KM.  

Do útvarov talentovej mládeže pre r.2022 sa zapojilo 10 športových tried a 39 prípraviek 

zväzovej prípravy mládeže, kde 4 kluby nesplnili základnú podmienku získania 

dostatočného počtu bodov za vlastných pretekárov.  

p. Ľašová informovala komisiu mládeže o počte atlétov v Top teame mládeže SAZ 

a následne aj o financovaní Top tímu mládeže.   

 

 

4. Hodnotenie priebehu tohoročnej sezóny 2022 v vrátane už prebehnutých          MSR  

 

p. Lučka zhodnotil priebeh súťaží a sústredení v kategórií U16 a následne predstavil plán 

podujatí, ktoré sa majú uskutočniť v nasledujúcom období.   

p. Laurenčík informoval o priebehu atletickej sezóny 2022 a zhodnotil účinkovanie 

atlétov na medzištátnom stretnutí konajúceho sa v maďarskom Szekesfehervári. 

Dodatočne oboznámil KM o výsledkoch atlétov na Majstrovstvách Európy U18 

v  Jeruzaleme.  

p. Dubovský  zhodnotil  MSR U20, ktoré sa konali na novozrekonštruovanom atletickom 

štadióne v Dubnici nad Váhom pozitívne. Organizátorovi vyslovil pochvalu. Do budúcna 

však podotkol, že by bolo vhodné organizovať M-SR tejto vekovej kategórie na štadióne, 

ktorý má lepšie podmienky pre technické disciplíny. V krátkosti zhodnotil aj medzištátne 

stretnutie U20 v slovinskom Maribore, kde vyzdvihol množstvo osobných rekordov a 2 

splnené limity na MS U20 do Cali. 

  

 

 

5. Plán sezóny 2022 vrcholné podujatia, plánované výjazdy   

   

p. Ľašová oboznámila KM o plánovaných výjazdov ako je MeS staršieho žiactva v českom 

Znojme a preteky v poľskom Krakowe, ktoré organizuje poľský atletický zväz v spolupráci 

s podporou EÚ na propagáciu a podporu zdravého životného štýlu. Väčšina vrcholných 



podujatí v roku 2022 už prebehla. Najbližšie sa budú konať Majstrovstvá sveta juniorov 

v Cali.  

 

6. Projekt EYOF  

 

p. Laurenčík pozitívne zhodnotil 7-dňové sústredenie pre pretekárov, ktorí sa nominovali na 

EYOF v Banskej Bystrici. V súčinnosti s VŠC Dukla Banská Bystrica, mali pretekári možnosť 

využívať priestory VŠC ako aj regeneráciu, či posilňovňu. Projekt EYOF bol negatívne 

ovplyvnený pandémiou COVID 19 a rôznymi ďalšími obmedzeniami, ktoré neumožnili 

uskutočniť všetky naplánované akcie. 

 

 

7. Projekty 2022  

 

V roku 2022 pokračujú viaceré projekty ako Podpora  trénerských kapacít, kde cieľom projektu 

je pomoc klubom pri financovaní trénerov a podpora trénerov s cieľom ich udržania pri 

trénerskej činnosti. Podporovaní sú vždy tréneri z prvých 10 klubov na základe dosiahnutých 

výsledkov na MSR / bodovania klubov / za predchádzajúci rok.  

V medzinárodnom projekte Atletika pre zdravie z EU programu ERASMUS + Sport, do 

ktorého je zapojený aj SAZ v spolupráci s ďalšími zahraničnými zväzmi, je určený pre 

zlepšenie zdravia detí a mládeže, boli zapojené pomocou dotazníkov viaceré atletické kluby.  

V pláne je aj pokračovanie projektu Mládežnícka atletika a zámerom je podporiť ďalšie 

atletické kluby súpravou pomôcok vhodnú pre mládežnícku atletiku.  

 

 

8. Školský šport  

 

Súťaže v atletike budú aj v školskom roku 2022/2023 súčasťou projektu školský šport pod 

hlavičkou MŠVVaŠ SR. Súťaž v atletike bude patriť do A kategórie, (úroveň M-SR), v návrhu 

je ešte ďalšia súťaž, ktorá by patrila do B-kategórie (na úrovni krajských kôl). Koncept súťaží 

je rozpracovaný a v najbližšom období sa pošle na pripomienkovanie.  

 

9. Konferencie a seminár mládeže SAZ  

 

V pláne je zorganizovať konferenciu  a seminár mládeže túto jeseň. Na návrhu programu sa 

bude ešte pracovať, ktorý by mal obsahovať viac praktických  ukážok.  V pláne je dvojdňová 

forma konferencie. 

 

10. Požiadavky KM na SAZ 

 

p. Pecze predniesol požiadavku komisii mládeže na prevzatie funkcie koordinátora DA pre 

Košický kraj, keďže je problém nájsť osobu, ktorá by mala záujem dlhodobo túto pozíciu 

zastávať.  Týmto návrhom sa bude zaoberať komisia DA na svojom zasadnutí.  

 



p. Pecze by bol rád, ak by do budúcna lepšie fungovala komunikácia sekčných trénerov 

s osobnými trénermi ohľadne nominácií pretekárov na sústredenia v rôznych sekciách 

a zlepšila sa aj informovanosť o pripravovaných sústredeniach a testovaniach. 

 

11. Rôzne 

 

p. Dubovský spomenul kvalitne obsadenú súťaž JBL Jump fest, ktorá aj tento rok pritiahla na 

Slovensko veľa kvalitných pretekárov. Pripomenul, že netreba zabudnúť aj na množstvo 

talentovaných detí, ktoré si užili  výbornú atmosféru pretekov v centre Košíc.  

p. Dubovský navrhol zakúpiť tričká pre pretekárov na MeS, ktoré by boli určené len na túto 

súťaž. Jeho návrhom sa ešte bude zaoberať KM.  

 

 

Na záver predsedkyňa komisie p. Ľašová poďakovala všetkým prítomným za účasť a prínos 

do diskusie. 

 

Zapísala: p.Putalová       Overil: p.Ľašová  

 

 


	9:00 v sídle VŠC DUKLA, Hutná 3, Banská Bystrica.

