
ZÁPISNICA 

zo zasadnutia komisie mládeže SAZ, ktoré sa uskutočnilo dňa 22.10.2022 /sobota/ v hoteli 

FIS na Štrbskom Plese, so začiatkom o 9:00 v zasadačke hotela. 
 

 

Program rokovania: 
 

1. Otvorenie zasadnutia KM /Ľašová/ 

2. Hodnotenie priebehu tohoročnej sezóny 2022 /repre tréneri/ 

3. Koncepcia pre rok 2023 /Laurenčík, Ľašová, Dubovský/ 

4. Pravidlá ÚTM pre rok 2023 /Laurenčík/ 

5. Projekt ME2024 /Lučka, Laurenčík/ 

6. Financovanie mládeže 2022, projekty 2022,2023 /Ľašová, Laurenčík/ 

7. Plán sezóny 2023 vrcholné podujatia, plánované výjazdy /Ľašová, Laurenčík, Lučka/ 

8. ZPM 2023 /KM/ 

9. Návrhy na zlepšenie činnosti s mládežou v SAZ – zaradené do bodu 12.bodu  

10. Detská atletika, komisia DA – návrhy 

11. Konferencia mládeže 

12. Rôzne  

 

 

1. Otvorenie zasadnutia KM  

 

Predsedníčka KM V. Ľašová privítala prítomných členov: R. Dubovský, M. Laurenčík, M. 

Lučka, Š. Bielik, J. Gigac, I. Putalová, M. Kučerová, Ľ. Benko.  

On-line:  R. Benčík, L. Kotala, V. Handl 

Ospravedlnili sa: N. Pecze, I. Čillík 

 

V prvom bode V. Ľašová navrhla urobiť kontrolu úloh. Jednou z úloh bola požiadavka na 

zavedenie elektronických denníkov pre mládežnícku reprezentáciu. Táto úloha je zatiaľ 

v procese plnenia a diskusii, kedy sa zisťuje aký veľký záujem o elektronické denníky je zo 

strany atlétov. 

 

Ďalšou úlohou bolo vytvorenie dorasteneckej ligy, ktorá v roku 2022 neprebiehala, jednalo sa 

len o Dorastenecký míting, ktorý sa konal v Košiciach. V. Ľašová skonštatovala, že napriek 

snahe spropagovať Dorastenecký míting a možnosti vyhrať hodnotné vecné ceny bola účasť 

veľmi slabá. Dorasteneckou ligou sa bude i naďalej KM zaoberať, J. Gigac ma rozpracovaný 

materiál, ktorý finálne spracuje a rozpošle na diskusiu do KM. 



 

Ďalšou úlohou bol projekt súťaže pre mládežníkov, R. Benčík potvrdil možnosť pripraviť návrh 

na kvalitný medzinárodný mládežnícky míting v Banskej Bystrici, ak by bol záujem o takéto 

podujatie za podpory SAZ v spolupráci s atletickými klubmi.    

 

Posledná úloha sa týkala komisie DA, ktorá mala za úlohu nájsť koordinátora pre košický kraj, 

kde je dlhodobo problém nájsť zodpovedného koordinátora. Komisia DA sa touto úlohou 

intenzívne zaoberá ako nás informoval jej predseda I. Čillíka. 

 

V rámci ďalšej úlohy I. Putalová informovala KM, že v roku 2023 je plánované na Medzištátne 

stretnutia zabezpečiť pre účastníkov U16, U18, U20 tričká s nápisom SLOVAKIA, logom SAZ 

a znakom SR. 

                       

 

2. Hodnotenie priebehu tohoročnej sezóny 2022 /reprezentační tréneri/ 

 

Reprezentačný tréner U16 M. Lučka zhodnotil atletickú sezónu 2022.  Halovú sezónu zhodnotil 

kladne oproti minuloročnej, ktorá bola kvôli pandémií zrušená resp. obmedzená. Výkonom 

potešila E. Bendová, ktorá prekonala rekord SR v behu na 60m. M-SR starších žiakov a žiačok 

sa konali v Košiciach, priniesli mnoho kvalitných výkonov, z ktorých vyčnievala vekom 

mladšia žiačka Alexandra Segeňová, ktorá zabehla najlepšie výkony histórie SR na 60m 

a 150m. Medzištátne stretnutie U16 sa uskutočnilo v Znojme (CZE), kedy naši reprezentanti 

dosiahli kvalitné výkony. Najviac sa darilo striebornej medailistke z EYOF-u 2022 Lenke 

Gymerskej, ktorá skončila na 2.mieste v behu na 300 m v novom rekorde SR. O druhý 

slovenský rekord sa postarala Viviána Popovičová, ktorá v behu na 2000 metrov dobehla tretia 

v čase 6:35,12 min. Tretie miesto získala aj výškarka Viktória Hudecová a Jakub Bátovský 

v chôdzi. Jediné dve prvé miesta vybojovali slovenskí reprezentanti v chôdzi na 3000m. 

V hlavnej sezóne bol SAZ oslovený aby sa zúčastnil medzinárodného projektu Athletics 

Unlimited Games Kraków 2022 v projekte ERASMUS, ktoré sa konali cez prázdniny 

v Poľskom Krakowe. Preteky mali vysokú úroveň aj keď to neboli typické atletické preteky ale 

rôzne zaujímavé športové súťaže spojené s prezentáciou mesta Kraków. 

 

Reprezentačný tréner U18 M. Laurenčík zhodnotil sezónu, kde poukázal, že prebehli v poriadku 

všetky významné podujatia ako Medzištátne stretnutie U18 v Maďarskom Shekesfehervári, ME 

U18 v Jeruzaleme. Všetky vyhodnotenia sú uvedené v dokumentoch na stránke SAZ. Ďalšie 

podujatie, ktoré bolo usporiadané doma, bol EYOF, kde vyjadril spokojnosť s výsledkami: 2. 

miesto Lenka Gymerská a 3. miesto Anna Šimková. Vyzdvihol, že organizačne mal EYOF 

pozitívne ohlasy. 

  

Reprezentačný tréner U20 R. Dubovský v krátkosti zhodnotil atletickú sezónu 2022. Zhodnotil 

MSR juniorov, kto sa priblížil k limitom na MS U20 v Cali, opakovane limit splnil Karel Šula. 

Skonštatoval, že MSR juniorskej kategórie nemôže byť organizované na štadióne, kde nie sú 

vytvorené adekvátne podmienky na všetky disciplíny a štadión by mal byť 8-dráhový. Na 



Medzištátnom stretnutí U20 v Slovinskom Maribore poukázal na množstvo osobných rekordov, 

juniorský rekord SR vytvorila štafeta juniorov 4x400 m, limit na MS U20 splnil Jakub Nemec 

na 200 m a Tomáš Ševčík na 110 m pr., opakovane Andrea Švecová na 400 m pr.. Na MS U20 

v Cali bolo nominovaných 13 atlétov, najlepší výsledok dosiahol Karel Šula -  5.miesto.  

 

 

3. Koncepcia pre rok 2023 /Laurenčík, Ľašová, Dubovský/ 

 

V. Ľašová v rámci koncepcie predstavila návrh, ktorým by sa chceli zamerať na vzdelávanie 

trénerov. Medzi jeden z bodov novej koncepcie patrí organizovanie seminára pre trénerov 2x 

(jar, jeseň) do roka s tým, že pre trénerov v podpore SAZ a ZPM by bol povinný min. 1x do 

roka.  

 

Možnosť krátkodobých 2 – 3 dňových sústredení 4 – 5x do roka, ktoré by fungovali po sekciách 

pre pretekárov, ktorého by sa zúčastňovali aj osobní tréneri pozvaných atlétov, a zároveň by 

fungovalo aj ako vzdelávanie trénerov.  

 

V ďalšom bode sa preberalo zrealizovanie testovania pretekárov ZPM, ktoré by prebiehalo po 

sekciách. R. Dubovský navrhol, aby testovanie prebiehalo po dohode so sekčnými trénermi, a 

bolo povinné pre tých, ktorí sú podporovaní zo SAZ. Z testovania by vychádzala spätná väzba, 

ktorá by zahrňovala výsledok, priebeh a videozáznam týchto testov. 

 

R. Dubovský predstavil svoju víziu oslovenia oblastí, ktoré by zorganizovali preteky vo 

viacboji pre kategórie mladších žiakov/žiačok, starších žiakov/žiačok a v doraste, kde 

vyvrcholením by bolo MSR vo viacboji. Súčasne dať viacboj na taký štadión a takým 

organizátorom, ktorí budú ochotní organizovať preteky bez výraznejšieho obmedzovania počtu 

štartujúcich. 

 

4. Pravidlá ÚTM pre rok 2023 /Laurenčík/ 

 

M. Laurenčík predniesol návrh VV SAZ upresniť a prispôsobiť financie odmeňovania trénerov 

a pretekárov podľa potreby atletickej sezóny 2023.  

Návrh na zmenu:  

- Odmeňovanie trénerov a pretekárov za umiestnenie pretekárov za prvé tri miesta na 

EYOF-e odmeny 1. miesto 800€, 2. miesto 600€, 3. miesto 500€ 

ZA : 12     PROTI : 0   ZDRŽAL SA: 0  

 

Návrh na zmenu: Tréneri/zamestnanci SŠŠ, Dukla, NŠC, ŠKP dostanú 50 % za pretekára 

v ZPM z uvedenej sumy pokiaľ sú honorovaní za pretekárov týchto útvarov, ostáva bez zmeny.  

 

M. Laurenčík predložil návrh upraviť financie formou odmien za 1. až 8. miesto na vrcholných 

podujatiach MSJ, ME22, MEJ, ME17. V. Ľašová odporučila  vypracovať návrhy prerozdelenia 



odmien trénerov za MSJ, ME22, MEJ, ME17 do konca roka 2022.  

 

Úloha 1/2022: Vypracovať návrhy prerozdelenia odmien trénerov za MSJ, ME22, MEJ, ME17. 

Z: Laurenčík                                                                         T: 12/2022 

 

V ďalšom bode M. Laurenčík predostrel na prehodnotenie bod: 

 

Maximálna čiastka pre trénera je limitovaná sumou 4000€ odhliadnuc od toho, koľko 

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

V. Ľašová navrhla po dohode s KM SAZ, aby sa hlasovalo za zrušenie limitovania odmien 

trénerom. 

ZA : 12     PROTI : 0   ZDRŽAL SA: 0 

 

V ďalšom bode KM hlasovala za návrh odmeňovania pre pretekárov za prekonanie národného 

rekordu v majstrovských disciplínach a v novej disciplíne prvé 4 roky od vzniku disciplíny 50 

% zo základu, ktorý nie je ešte stanovený pre všetky vekové kategórie.  

ZA : 12     PROTI : 0   ZDRŽAL SA: 0 

 

Návrh KM je, že za každý rekord v rôznych  majstrovských disciplínach do 25 rokov dostane 

pretekár základnú odmenu, ak aj prekoná rekord viackrát v jednej disciplíne, bude za 

prekonanie rekordu odmenený len 1x za disciplínu. 

ZA : 12     PROTI : 0   ZDRŽAL SA: 0 

 

V. Ľašová poukázala na potrebu zadefinovať odmeňovanie pretekárov  pri prekonaní národného 

rekordu v štafetách do 25 rokov. Predniesla návrh aby členovia štafety pri splnení nového 

národného rekordu dostali polovicu zo základnej sumy. 

ZA : 11     PROTI : 0   ZDRŽAL SA: 1 

 

V nasledujúcom bode KM navrhla výšku odmeny za prekonanie národného rekordu po 

kategóriách pre starších žiakov – 100€, dorast - 200€, juniori - 300€, pretekári od 23 – 25 rokov 

- 400€. 

ZA : 11     PROTI : 1   ZDRŽAL SA: 0 

M. Lučka predniesol k tomuto bodu dodatok, aby pretekári dostávali zo SAZ certifikát za 

splnenie slovenského rekordu.   

 

KM v ďalšom bode navrhla, že nebude do ZPM pridávať pretekárov na výnimky, budú tam len 

tí ktorí majú splnený limit do ZPM. Odporúčanie KM pre sekčných trénerov je, aby do 

perspektívnych atlétov, ktorí nemajú splnené kritéria na zaradenia do ZPM, poskytli finančnú 

podporu z financií určených na rozvoj sekcie.  

 

KM navrhla aby pretekári, ktorí boli účastníkmi VP len v štafete a nemali splnené nominačné 

kritéria v individuálnej disciplíne neboli automaticky zaradovaní do ZPM A ako účastníci VP.  

 

R. Benčík podal požiadavku na KM aby sa zaviedli tréningové denníky a ich pravidelné 



kontrolovanie sekčnými trénermi od kategórie dorastu podľa vzoru sekcie chôdze. Sekčný 

tréner by mal potom právo do tréningového procesu nahliadnuť a mať prehľad o aktuálnom 

stave pretekára. 

 

5. Projekt ME2024 /Lučka, Laurenčík/ 

 

V. Ľašová predniesla návrh k Projektu ME2024, ktorý by sa zameral na podporu pretekárov 

roč. narodenia 2007 a 2008. Projekt by sa rovnako ako koncepcia zameriaval na vzdelávanie 

trénerov a podporu vybraných pretekárov. Prvotný výber pretekárov, by zahŕňal atlétov so 

splnenými limitmi ZPM A + B a talenty v sledovaní. Pre vybraných atlétov, by sa organizovali 

2 – 3 dňové sústredenia po skupinách disciplín (príbuzných disciplín), ktoré by mali primárne 

na starosti po organizačnej stránke tréneri pre svoju konkrétnu disciplínu. Sústredenia by sa 

zúčastnili aj osobní tréneri zúčastnených atlétov. Plánovaná je aj materiálna podpora vo forme 

športového oblečenia a testovania. Súčasne sa zoznam vybraných atlétov, ktorí sa budú 

zúčastňovať sústredení môže v priebehu sezóny doplniť o ďalších – perspektívnych atlétov na 

základe ich výsledkov.  

 

Ďalšou časťou Projektu je pravidelné testovanie atlétov z tejto kategórie, ktoré by sa 

uskutočňovalo 2x ročne – po halovej sezóne na jar a po MSR na jeseň, a na základe testovania 

sa zistí, či má samotné testovanie význam, a tiež aj či sa atléti vo výkonoch zlepšujú.  

 

Následne M. Laurenčík doplnil, že zámerom sústredení je aj výmena poznatkov a skúseností 

medzi zúčastnenými trénermi, nie len v teoretickej rovine ako tomu býva na školeniach ale aj 

v praxi – pri nácviku a zdokonaľovaní konkrétnych disciplín priamo zúčastnenými atlétmi. 

    

6. Financovanie mládeže 2022, projekty 2022,2023 /Ľašová,  Laurenčík/ 

 

V. Ľašová oboznámila členov KM o predbežnom čerpaní z rozpočtu pre rok 2022 a zároveň 

uviedla výšku čerpania v ÚTM a ZPM k 5.10.2022, ako aj ďalších rozpočtových položiek 

určených pre mládež.  

 

V. Ľašová následne zosumarizovala projekty 2022/23, ako prvý projekt Erasmus+, ktorý je 

dlhodobý 3-ročný projekt. Vykonáva sa formou dotazníkov, v ktorých sú oslovení rodičia, 

tréneri a deti. Ďalším z projektov, ktorý začal prebiehať už v roku 2021 je projekt Mládežnícka 

atletika, v rámci ktorého sa podporovali atletické kluby materiálnymi pomôckami pre staršiu 

kategóriu, pričom sa za toto obdobie podporila väčšina aktívnych klubov v danej vekovej 

kategórií. 

 

M. Lučka navrhol aby sa KM do budúcna viac zamerala na rozvoj viacbojárskych disciplín 

primárne pri prechode z mladších žiakov ku starším žiakom, konkrétne v rozvoji technických 

disciplín – skok o žrdi a beh cez prekážky.  

 

 



7. Plán sezóny 2023 vrcholné podujatia, plánované výjazdy /Ľašová,  Laurenčík, 

Lučka/ 

 

V. Ľašová predstavila plán nadchádzajúcich pretekov sezóny na rok 2023, ktorý zahrňuje 

zahraničné aj domáce atletické podujatia:  

13. – 16. 7. ME do 23 rokov – Espoo (Fínsko) 

24. – 29. 7. XVII. EYOF (atletické súťaže) – Maribor (Slovinsko),  

7. – 10.8. ME juniorov – Jeruzalem (Izrael)  

Medzištátne stretnutie: U20 Česká republika, U16 a U18 Slovensko. 

  

 

8. ZPM 2023 /KM/ 

 

V. Ľašová  podala informáciu o aktuálnom zozname pretekárov, ktorí splnili limit ZPM A + B 

a talenty pre rok 2023. Návrh bude zaslaný sekčným trénerom na pripomienkovanie. 

 

9. Návrhy na zlepšenie činnosti s mládežou v SAZ – zaradené do 12.bodu  

10. Detská atletika, komisia DA 

 

DA mala zasadnutie koordinátorov počas EYOF v Banskej Bystrici, kde sa riešili súťaže pre 

rok 2023. Koordinátori sa dohodli, že v každom kraji sa na jeseň budú konať detské cezpoľné 

behy a finálové kolo by sa malo uskutočniť počas majstrovstiev Slovenska v Dubnici nad 

Váhom. Na jeseň pripravujú aj seminár DA v Banskej Bystrici.  

 

11. Konferencia mládeže 

 

V dňoch 29. – 30.10.2022  sa bude konať dvojdňová konferencia mládeže v Banskej Bystrici 

pre trénerov v SAZ.  

V. Ľašová navrhla KM aby sa všetci sekční tréneri do budúcna aktívne zapojili do návrhu tém 

ktoré by chceli mať na seminári mládeže odprezentované.  

 

12. Rôzne  

 

R. Benčík poukázal na potrebu úzkej spolupráce medzi komisiou mládeže a komisiou trénerov, 

s čím súvisí aj úloha nájsť nového šéftrénera reprezentácie. Podľa neho by malo ísť o osobu, 

ktorá má skúsenosti nielen s reprezentačnou atletikou, ale aj mládežníckou, skúsenosti 

s organizovaním podujatí a medzinárodnou atletikou. Následne poďakoval V. Ľašovej za 

zvládnutie úlohy vedenia KM. 

V. Handl navrhol, aby pri organizácii pretekov MSR na 6-dráhových štadiónoch, boli finálové 

behy A aj B pri krátkych šprintoch, keďže bodovaných je prvých 8 miest. 

ZA : 12     PROTI : 0    ZDRŽAL SA: 0 



L. Kotala hodnotil pozitívne myšlienku krátkodobých kempov z Projektu 2024 a rád bude 

nápomocný pri realizácií tejto myšlienky.  

J. Gigac informoval, že členská základňa SAZ prekročila 20 000 členov. Následne navrhol 

v SsAZ, aby mladšie žiactvo pretekalo so 400g oštepom, ako pilotný projekt. Posledným 

bodom bol návrh na realizovanie Dorasteneckej ligy, ktorej by sa zúčastňovali vybrané družstvá 

a mala by 2 kolá, pričom by jej predchádzali 2 – 3 kolá v príslušnom oblastnom zväze. 

M. Laurenčík uviedol požiadavku pre Metodickú komisiu na dokončenie školenia trénerov 1. 

stupňa, ktoré sa konalo pred rokom, a jeho súčasťou by mali byť ešte záverečné doškolenie 

a skúšky potrebné na získanie dekrétu.  

R. Dubovský poukázal na potrebu vedomosti o základoch techniky behu samotného a následne 

o vedomosti techniky jednotlivých technických disciplín a navrhol vypracovať materiál – video 

materiál, v ktorom by boli jednotlivé techniky a prevedenia odprezentované.  

V. Ľašová ďalej pokračovala projektom Školského športu, o ktorom sú všetky informácie 

zverejnené na web stránke MŠVVaŠ. Ďalším návrhom je posunutie MSR v jednotlivých 

kategóriách najmenej o 2 týždne pred konaním medzištátnych stretnutí v daných kategóriách.  

ZA : 12     PROTI : 0    ZDRŽAL SA: 0 

Na záver KM V. Ľašová všetkým prítomným poďakovala za účasť a verí, že do konca roka sa 

KM ešte raz stretne online. 

 

 

 

 

Zapísal: Putalová                                           Overil: Ľašová, Laurenčík, Lučka, Dubovský  


