Zápisnica zo zasadnutia komisie Detskej atletiky dňa 04.03.2018 v Bratislave

Prítomní: Čillík, Illéš, Kotala, Blanárová, Ľašová, Laurenčík, Lučka
Program:

1. Kontrola plnenia úloh so zápisnice 17.11.2017
2. Členská základňa a počet detí
3. Zneužívanie projektu DA inými organizáciami
4. Formuláre v rámci DA
5. Seminár Detskej atletiky v Bulharsku
6. Iné, diskusia

Predseda komisie prof. PaedDr. Ivan Čillík, CSc. privítal v úvode zasadnutia všetkých členov
komisie detskej atletiky, ktorí sa stretli v plnom počte.
K bodu č.1 Kontrola plnenia úloh zo zápisnice 17.11.2017
Úloha 1/2017 Prerokovať vekové kategórie a rozsah pretekania v komisii mládeže a ŠTK
Z: Illéš T: december 2017 – splnené, rozsah pretekania bol schválený komisiou mládeže a
ŠTK
Členovia komisie opäť rozoberali zaradenie viacboja do oblastných súťaží družstiev
najmladších žiakov. Neodporúčajú realizovať M-SR v tejto vekovej kategórii. V rámci 4, príp.
5 kôl v rámci oblasti budú najmladší žiaci súťažiť každé kolo vždy v inom zložení viacboja,
trojboja (beh, hod, skok, resp. 2 behy a technická disciplína) zloženého z nasledovných
disciplín: beh na 60 m, beh na 60 m pr. (výška 60 cm), hod kriketovou loptičkou, skok do
diaľky (meranie z miesta odrazu), hod 1kg medicinbalom vzad, beh na 600 m, chôdza na
500 m + štafeta 4 x 60 m. Komisia DA schválila disciplínu chôdza na 500 m ako disciplínu
vo viacboji pre najmladšie žiactvo.
Úloha 1/2018 Vypracovať vzorové viacboje na jednotlivé kolá v rámci oblastí a návrh
systému oblastných súťaží najmladších žiakov
Z: Čillík

T: ihneď

Úloha 2/2018 Prerokovať tento návrh na zasadnutí športovo-technickej komisie.
Z: Illéš

T: marec 2018

Úloha 2/2017 Pripraviť návrh DPTS a DŠL na rok 2018 - splnené
Z: Blanárová, Ľašová T: január 2018
V rámci súťaží Detskej atletiky sa dňa 15.03.2018 bude konať Finále atletických škôlok
v Banskej Bystrici, od apríla začína súťaž Detská PTS a Detská štafetová liga. Finále Detskej

štafetovej ligy sa bude konať počas MSR dorastu v Banskej Bystrici dňa 22.-23.6.2018, finále
Detskej PTS sa upresní neskôr podľa organizácie medzinárodného mítingu PTS a získanie
peňažných prostriedkov z rôznych projektov pre projekt Detská PTS.
Úloha 3/2018 Upresniť miesto a dátum konania finále Detskej PTS
Z: Blanárová, Ľašová T: marec 2018
Úloha 3/2017 pripraviť dotazník pre atletické škôlky, ktorý bude slúžiť na zistenie
aktuálneho stavu v DA (počty detí, tréneri, prechod do vyšších kategórií,... atď.)
Z: Blanárová, Ľašová T: december 2017 – dotazník pripravený, potrebné rozoslať,
návratky do 20.3.2108
Dotazník na zistenie stavu v jednotlivých atletických škôlkách je pripravený, v priebehu
mesiaca marec bude zaslaný atletickým škôlkám pre vyplnenie.
Úloha 4/2017 Pripraviť návrh korešpondenčnej súťaže na jar 2018 splnené
Korešpondenčná súťaž bola pre obdobie marec – máj spustená, súťaží sa v trojboji (skok,
hod, beh). Bol prezentovaný tréningový denník pre deti, ktorý dostane každé zapojené
dieťa do korešpondenčnej súťaže. Pripomienky členov budú do tréningového denníka pre
deti zapracované.
Úloha 5/2017 Pripraviť návrh korešpondenčnej súťaže na sept. 2018 – jún 2019 - trvá
Z: Blanárová, Ľašová T: jún 2018
Úloha 6/2017 Pripraviť projekt pre plynulý prechod detí z detskej atletiky do
mládežníckej atletiky pre vekovú kategóriu 12-15r. – úprava úlohy a zmena
zodpovednosti
Z: Kotala T: január 2018
Ivan Čillík a členovia komisie rozoberali problematiku prechodu z detskej atletiky do
mládežníckej atletiky. Lukáš Kotala predstavil možný návrh, prítomný sa však zhodli, že aby
deti prechádzali do staršej vekovej kategórie je treba prechod zatraktívniť (získavanie
bodov, získavanie pomôcok podľa toho, koľko detí bude pokračovať v atletike, motivovať
kluby, atletické škôlky, detí a trénerov do zapojenia sa do oblastných súťaží, zatraktívniť
názov projektu).
U 4/2018 Pripraviť a prerokovať projekt taktiež s komisiou mládeže pre plynulý prechod
detí z detskej atletiky do mládežníckej atletiky pre vekovú kategóriu 12-15r.
Z: Čillík, Lučka T: jún 2018
Úloha 6/2017 Pripraviť seminár trénerov DA - trvá
Z: Blanárová, Ľašová T: jún 2018
Seminár mládeže sa bude konať 25.03.2018 v Banskej Bystrici. Termín pre seminár trénerov
DA zostáva pre november 2018.

Úloha 7/2017 Vydať metodickú publikáciu DA – rieši sa
Z: Čillík, Blanárová, T: marec 2018
Ivan Čillík informoval všetkých o vydaní publikácie Detská atletika I. Momentálne sa čaká
na posudky od troch recenzentov a publikácia bude pripravená na tlač a vydanie.
Úloha 8/2017 Prerokovať systém evidencie štartov zo zodpovednými osobami v SAZ úprava úlohy a zmena zodpovednosti
Z: Illéš T: december 2017
Problém je veľmi zložitý a bude ešte trvať, kým sa podarí prepojiť evidenciu štartov v DA so
systémom Membery
U5/2018 Ďalej riešiť systém evidencie štartov zo zodpovednými osobami v SAZ
Z: Blanárová, Ľašová T: júl 2018
Úloha 9/2017 Riešiť otázku pomôcok DA - pomôcky pre DA sú vo výrobe, splnené
Z: Ľašová T: priebežne
Úloha 10/2017 Pripraviť kalendár školení DA a navrhnúť personálne zabezpečenie
školení DA – plní sa
Z: Blanárová, Ľašová T: december 2017
Prítomní boli informovaní o organizácii školení trénerov Detskej atletiky, ktoré sa bude
konať 16.03.2018 v Prešove a 11.05.2018 v Žiline. Ďalšie dve školenia sú naplánované na
september v meste Šahy a v novembri v Bratislave.

K bodu č.2 – Členská základňa a počet detí
Členovia Komisie DA sa zaoberali otázkou zvyšovania počtu detí v projekte DA. SAZ.
Zaujímavé by bolo porovnať čísla v jednotlivých vekových kategóriách. Taktiež nie je
doriešená otázka evidovania štartov v rámci pretekov DA od obdobia október 2017 do
septembra 2018.
U 6/2018 Zistiť počty detí za rok 2015, 2016, 2017 v jednotlivých kategóriách (najmladšie
žiactvo, mladšie žiactvo, staršie žiactvo, dorast).
Z: Kompas T: marec 2018

K bodu č. 3 – Zneužívanie projektu Detská atletika inými organizáciami
Projekt Detská atletika sa začína objavovať i u iných subjektoch, avšak mnohokrát s veľmi
podobnými propozíciami, aké má SAZ.

U 7/2018 Zistiť možnosti získania ochrannej známky na materiály v rámci Detskej atletiky
Z: Blanárová, Ľašová T: marec 2018

K bodu č. 4 - Formuláre v rámci DA
Veronika Ľašová sa vyjadrila, že formuláre o činnosti jednotlivých atletických škôlok, ktoré
majú zodpovedný zasielať každé dva mesiace, by bolo vhodné zmeniť. Keďže sa finančné
prostriedky budú prideľovať na základe troch platných štartov dieťaťa, členovia komisie sa
zhodli na dvoch termínoch v rámci roka pre zasielanie formulárov a to jún (vždy za obdobie
január – jún) a december (za obdobie júl – december).
U 8/2018 Informovať všetky atletické škôlky o zmene termínov zasielania formulárov
o činnosti.
Z: Ľašová T: marec 2018

K bodu č. 5 – Školenie Detskej atletiky v Bulharsku
Veronika Ľašová podala správu o pobyte v Bulharsku, kde sa zúčastnila seminára trénerov
Detskej atletiky. Oboznámila členov komisie o získaných poznatkoch a hlavne o fungovaní
projektu Detská atletika v ostatných krajinách. Školenie bolo prínosom a zástupcovia
Detskej atletiky sa radi zúčastnia aj iných aktivít organizovaných IAAF.
K bodu č. 6
Plánovaný termín ďalšieho zasadnutia jún 2018.
Zapísala: Simona Blanárová
Veronika Ľašová
Overil: Ivan Čillík

