
                                             Zápisnica 

zo zasadnutia komisie mládeže SAZ, ktoré sa uskutočnilo 11.12.2022 / nedeľa 16:00 / online 

 

Program rokovania:  

1. Otvorenie zasadnutia KM 

2. Zmeny v pravidlách ÚTM pre rok 2023  

3. Kreditný systém SAZ 

4. Projekt ME 2024  

5. Projekt viacbojárskych talentov 

6. Dorastenecká liga 2023 

7. ZPM 2023  

8. Pretekári v podpore  

9. Seminár MA 2023  

10. ÚTM + osobné listy  

 

1. Otvorenie zasadnutia KM  

 

Predsedníčka KM V.Ľašová privítala prítomných členov Komisie mládeže:  

M.Laurenčík, M.Lučka, R.Dubovský, J.Gigac, Ľ.Benko, R.Benčík, V.Handl, N.Pecze, I.Putalová 

 

Neprítomní: M.Grigláková, L.Kotala 

 

Pozvaní: D.Falat - Leütterová, L.Asvanyi  

 

2. Zmeny v pravidlách ÚTM pre rok 2023 

 

KM sa opäť zaoberala návrhmi zmien v pravidlách ÚTM pre rok 2023, po dlhej diskusii sme pristúpili 

k niekoľkým úpravám pravidiel ÚTM. Všetky zmeny v pravidlách ÚTM budú zverejnené na stránke 

SAZ.  
 

3. Kreditný systém SAZ  

 

V. Ľašová predstavila návrh kreditného systému SAZ pre trénerov, ktorí by sa mal týkať trénerov, ktorí 

sú priamo podporovaní z financií SAZ. Systém bude založený na zbieraní kreditov počas roka za rôzne 
vopred špecifikované aktivity, ktoré zahŕňajú povinné a voliteľné kredity. Na základe získaných 

kreditov počas roka v stanovenom počte ma nárok na plnú výšku pridelených finančných prostriedkov. 

Pri nenaplnení stanovenom počte kreditov budú pridelené finančné prostriedky krátené z jemu 

prislúchajúcej výšky finančných prostriedkov. Kreditový systém je zatiaľ v štádiu príprav a prebiehajú 

diskusie v komisiách a sekciách.  

 

4. Projekt ME 2024 

 

KM informovala o aktuálne spracovaných podkladov pre projekt zameraný na dosiahnutie požadovanej 

výkonnosti a následne úspešnosti našich pretekárov na ME U18 konaných v roku 2024 v Banskej 

Bystrici. Projekt je určený na podporu pretekárov roč. narodenia 2007 a 2008 a rovnako ako koncepcia 



mládeže zameraná aj na vzdelávanie trénerov a podporu vybraných pretekárov. Plánované je aj 

pravidelné testovanie a materiálna podpora vo forme športového oblečenia. Aktuálne sa pracuje na 

vytvorení tímu, ktorý bude zodpovedný za jednotlivé úseky – skupiny disciplín. 

 

5. Projekt viacbojárskych talentov 

 

KM predstavila cieľ projektu atletických kempov pre viacbojárske nádeje v kategóriách mladších 

a starších žiakov /2010 – 2007/. Úlohou projektu je udržateľnosť mládeže v atletike a zároveň 

prepojenie vekovej spôsobilosti a podpora všestrannosti. Atletické kempy budú zamerané na rozvoj 

technicky náročných disciplín, zlepšenie životosprávy atlétov, testovanie formou funkčných testov na 

zisťovanie predpokladov atlétov, odborné prednášky a iné. 

 

6. Dorastenecká liga 2023  

 

Úloha 1/2022: zistiť záujem zo strany klubov o Dorasteneckú ligu v roku 2023. 

Zadala: V.Ľašová                                                                                 T:12/2022 

 

7. ZPM 2023  

 

V.Ľašová podala informáciu o finálnej verzii zoznamu pretekárov, ktorí splnili limit ZPM A + B  

a talenty pre rok 2023.  

 

8. Pretekári v podpore 

Ďalej bola KM informovaná o výbere Lenky Gymerskej (navrhovaná bola aj Anna Šimková) do 

juniorského olympijského tímu JOT pre rok 2023. Dôležitou informáciou z pohľadu tvorenia tom tímu 

mládeže SAZ 2023 je aj informácia, že ešte neboli schválení/neschválení pretekári, ktorých sme navrhli 

do top tímu MŠ.  

 

9. Seminár MA  

V. Ľašová oboznámila KM o pláne uskutočniť nadchádzajúci seminár MA na jar 2023. Následne 

otvorila diskusiu v KM k témam, termínu a skvalitnenie seminára MA. Zároveň poďakovala 

prednášajúcim za kvalitnú prípravu prednášok na seminári MA konajúceho sa v Banskej Bystrici 

v dňoch 29. – 30.10.2022. 

 

10. ÚTM + osobné listy 

I.Putalová informovala KM o priebežnom vyhodnotení osnov činnosti útvaru talentovanej mládeže /ŠT 

a PZPM/ za rok 2022 a zasielaní osobných listov pretekárov.  

 

Na záver KM V. Ľašová všetkým prítomným poďakovala za účasť. 

Zapísala: Putalová                                                                                       Overila: Ľašová 


