
Zápis z porady koordinátorov Detskej atletiky z dňa 10.2.2018 v Banskej Bystrici 

 

➢ Jedna z hlavných koordinátoriek projektu Detská atletika (ďalej iba DA) Simona 

Blánarová spolu s prof. PaedDr. Ivanom Čillíkom privítali v úvode všetkých 

zúčastnených koordinátorov jednotlivých krajov.  

➢ Stretnutie koordinátorov začalo privítaním novej koordinátorky pre Trnavský kraj 

Martiny Kudláčovej, ktorá nahradila Mariána Hammela. 

➢ Simona Blanárová oboznámila zúčastnených so zmenou vekových kategórii, ktoré 

patria pod DA. Projekt DA je po novom určený pre deti od 5 do 11 rokov, aby 

nezasahoval do kategórie mladšieho žiactva. Jednotlivé vekové kategórie DA budú 

rozdelené nasledovne: U12, U10, U8, U6. Zmenu schválila Komisia Detskej atletiky 

dňa 17.11.2017. 

➢ Ďalej sa zhodnotil priebeh postupovej súťaže Bavme deti športom, ktorá prebiehala od 

októbra 2017 a kde nás čakajú už len finálové kolá pre Základné školy v jednotlivých 

krajských mestách, konkrétne: Banská Bystrica, Bratislava, Prešov, Trnava, Trenčín. 

Vyvrcholenie súťaže pre atletické škôlky prebehne 15.marca v Banskej Bystrici. Všetci 

zúčastnení sa zhodli, že súťaž prebehla bez problémov, hoci v niektorých krajoch nebol 

záujem zo strany základných škôl zúčastňovať sa postupových kôl či slabej podpory zo 

strany mesta.  

➢ Pre letnú sezónu Simona Blanárová predstavila plán súťaží DA. Plánujeme pokračovať 

súťažou Detská P-T-S a Detská štafetová liga, bude sa súťažiť v dvoch kategóriách: 

starší (2007-2010) a mladší (2011-2013).  

➢ Počas súťaže Detská P-T-S bude jedno družstvo tvoriť 6 členov (nie 8 ako v roku 2017) 

3 chlapci a 3 dievčatá. Bude sa súťažiť v 6 disciplínach, a to rovnako v staršej aj 

v mladšej kategórii, disciplíny sú prispôsobené veku detí. Postupové kolá budú 

prebiehať prevažne počas víkendov (min. 2 kolá) a vždy v inom meste v rámci kraja. 

Predpokladom je, že finále Detskej PTS sa bude konať počas medzinárodného mítingu 

PTS dňa 29.6.2018 v Šamoríne, alebo počas M-SR dorastencov a dorasteniek 23.-

24.6.2018 v Banskej Bystrici. 

➢ Detská štafetová liga prišla so zmenou v zložení štafiet. Súťaž bude prebiehať 

formou zmiešaných štafetiet, 2 chlapci a 2 dievčatá. Bude sa súťažiť v staršej aj mladšej 

kategórii osobitne. Do finále postupujú víťazi z jednotlivých postupových kôl a to len 



v staršej kategórii. Finále sa uskutoční počas  Majstrovstiev Slovenska dorastencov 

a dorasteniek 23.-24.6.2018 v Banskej Bystrici. 

➢ Súťaže Detská P-T-S a Detská štafetová liga budú prebiehať v jeden deň, s čím súhlasili 

všetci zúčastnení koordinátori. 

➢ Simona Blanárová predstavila plán korešpondenčnej súťaže pre rok 2018. V jarnej časti 

(od marca do mája) sa skutoční trojboj, ktorý bude pozostávať z troch disciplín, 

konkrétne: hod medicinbalom, skok z miesta, 3/6min beh. Následne bude 

korešpondenčná súťaž pokračovať v rámci školského roku 2018/2019. 

➢ Ďalej sme pokračovali v predstavovaní plánov na koniec roka 2018, kde by sme chceli 

pokračovať v pretekoch Detský cezpoľný beh zmiešaných štafiet, ktorý mal veľký 

úspech a vysoký záujem hneď pri jeho prvom ročníku. Táto súťaž by prebiehala 

v jesennej časti roka 2018 a vyvrcholenie by mala na Majstrovstvách Slovenska 

v cezpoľnom behu (november 2018). Družstvo by tvorili zmiešané štafety v počte 2 

chlapcov a 2 dievčat. Dĺžka trate je stanovaná na 4x600m.  

➢ Informácie o prvých dvoch školeniach pre trénerov Detskej atletiky sú  dostupné na 

webovej stránke, ďalšie dve školenia budú prebiehať v septembri v Šahách 

a v novembri v Bratislave.  

➢ Koordinátori sa zaoberali významom formulárov, ktoré by mali atletické škôlky 

zasielať každé dva mesiace. Touto témou sa bude ďalej zaoberať Komisia Detskej 

atletiky.  

➢ Zúčastnení sa zaoberali i finančným ohodnotením koordinátorov za jednotlivé činnosti, 

kde pribudne i evidencia výkazov dobrovoľníkov.  

➢ V prípade zabezpečenia zdravotníka bude ten ohodnotení na základe dobrovoľníckej 

zmluvy, osloviť treba zdravotnícke odbory v danom meste, kde si študenti v rámci 

účasti na pretekoch DA plnia prax.  

Všetky ďalšie otázky a pripomienky boli zodpovedané. 

 

Porady sa zúčastnili: 

Simona Blanárová 

Veronika Ľašová 

Ivan Čillík – Banskobystrický kraj 

Vlastimil Drimák – Košický kraj 

Peter Komora – Nitriansky kraj 



Martina Kudláčová – Trnavský kraj 

Daniela Leütterová – Prešovský kraj 

 

Ospravedlnení: 

Peter Tichý – Žilinský kraj 

Jana Floreková – Trenčiansky kraj 

Monika Ťažárová – Bratislavský kraj 

 

 

Vypracovala: 

Veronika Ľašová 

Simona Blanárová 


