
Zápisnica zo zasadnutia komisie Detskej atletiky dňa 15.08.2018 v Bratislave 

 

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

Prizvaní:  Malík, Ozorák 

Program:  1. Projekt Mládežnícka atletika  

2. Kontrola plnenia úloh zo zápisnice 04.03.2018 

3. Aktívne štarty  

4. Zmena štruktúry súťaženia a viacboje pre kategóriu najmladšia a mladšie    

    žiactvo 

5. Seminár Detskej atletiky 

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 Prezentácia projektu Mládežnícka atletika 

Predseda komisie prof. PaedDr. Ivan Čillík, CSc. prezentoval projekt Mládežnícka atletika, ako 

nadväznosť na úspešný projekt Detská atletika. Projekt by bol zameraný pre deti vo veku 12-

15 rokov. Má zabrániť k výraznému znižovaniu počtu členskej základne pri prechode 

z najmladšieho žiactva do mladšieho a z mladšieho do staršieho. P. Illéš spolu s p. Laurenčíkom 

prezentovali problémy v atletike, ktoré vidia: nízky počet štadiónov, nízky počet trénerov 

s adekvátnym vzdelaním, financie. Spomínaný bol taktiež projekt Hľadáme nových 

olympionikov, aké problémy nastali počas tohto súťažného ročníka – oneskorené zverejnenie 

výsledkov, problémy v komunikácii či už s koordinátormi v jednotlivých krajoch alebo pri 

oslovovaní škôl. V. Ľašová a S. Blanárová informovali o tom, že koncom mesiaca júl bol veľmi 

podobný projekt na podporu mládeže, ako prezentoval p. Čillík, odovzdaný spoločnosti Tesco, 

a.s., momentálne sa čaká na odpoveď o podpore. Komisia DA súhlasí  s filozofiou projektu 

Mládežnícka atletika. 

Úloha 9/2018: Dopracovať projekt Mádežnícka atletika: názov,  kľúč prerozdelenia 20 

súprav atletických pomôcok v prípade schválenia spoločnosťou Tesco, a.s., jednotlivé 

body projektu; určiť osobu, ktorá bude zodpovedná za projekt.   

Z: Čillík  T: september 2018 

Úloha 10/2018: Predložiť projekt na schválenie VV SAZ. 

Z: Čillík  T: september 2018 

 



K Bodu č. 2 Kontrola plnenia úloh 

Členovia komisie skontrolovali plnenie úloh z posledného zasadnutia dňa 4.3.2018 

v Bratislave.  

Úloha 1/2018 Vypracovať vzorové viacboje na jednotlivé kolá v rámci oblastí a návrh systému 

oblastných súťaží najmladších žiakov 

Z: Čillík T: ihneď splnené  

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

Z: Illéš              T: marec 2018    nesplnené 

Úloha  3/2018 Upresniť miesto a dátum konania finále Detskej PTS 

Z: Blanárová, Ľašová  T: marec 2018 splnené 

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 plní sa 

U5/2018 Ďalej riešiť systém evidencie štartov zo zodpovednými osobami v SAZ 

Z: Blanárová, Ľašová T: júl 2018 plní sa 

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 plní sa 

U 7/2018 Zistiť možnosti získania ochrannej známky na materiály v rámci Detskej atletiky 

Z: Blanárová, Ľašová  T: marec 2018 vzhľadom na informácie z Úradu priemyselného 

vlastníctva – zrušené 

U 8/2018 Informovať všetky atletické škôlky o zmene termínov zasielania formulárov 

o činnosti. 

Z: Ľašová T: marec 2018 splnené 

 

Väčšina úloh bola splnená (návrh DPTS a DŠL na rok 2018, distribuovať dotazník pre atletické 

škôlky, korešpondenčná súťaž, pripraviť mládežnícky projekt, vydať publikáciu DA, školenie 

trénerov DA, ochranná známka pre DA). Nesplnené úlohy sme riešili v ďalšej diskusii. 

K bodu č. 3 Aktívne štarty 

Komisia rozoberala otázku aktívnych štartov. Za aktívneho pretekára sa považuje každý, kto 

v období od 1.10.2017 do 30.9.2018 získa tri štarty. V. Ľašová vysvetlila problematiku 

nahadzovania štartov do systému Membery, pretože súťaže DA nie sú preklopené. Rovnako tak 

je to i s cestnými súťažami a iné. Taktiež sme rozoberali klesajúci počet detí vo vek od 12 rokov 

a spôsob, ako tomu predísť. V tomto veku by pomohlo vytvorenie korešpondenčnej súťaže pre 

deti vo veku od 12-15 rokov (jesenný a jarný trojboj). 

Úloha 11/2018 Vytvoriť koncept batérie testov v rámci korešpondenčnej súťaže pre deti 

vo veku 12-15 rokov. 



Z: Lučka, Čillík  T: október 2018  

 

K bodu č. 4 Zmena štruktúry súťaženia a viacboje pre kategóriu najmladšie a mladšie 

žiactvo 

Členovia komisie sa opäť zaoberali otázkou zaradenia viacboja do oblastných súťaží družstiev 

v kategórii najmladší a mladší žiaci. Tieto kategórie by každé kolo v rámci oblasti súťažili vždy 

v inom zložení viacboja, trojboja. Spočiatku sme sa rozprávali hlavne o kategórii najmladší 

žiaci, ale z debaty neskôr vyplynulo, že deti v tejto kategórii majú dostatok atraktívnych súťaží 

i v rámci projektu Detská atletika a že zatraktívniť je treba hlavne súťaže v kategórii mladšie 

žiactvo. Preto sa komisia DA zhodla a schválila zaradenie viacbojov do oboch kategórii, do 

najmladšieho i mladšieho žiactva. Zloženie jednotlivých viacbojov už prebehlo. Komisia 

navrhuje preteky najmladšieho a mladšieho žiactva organizovať v jeden deň (príp. kategóriu 

starší dorast s pretekmi dorastu – juniormi). Členovia komisie sa zaoberali tiež problematikou 

súťaženia detí v starších kategóriách (napr. štart mladšieho žiaka na pretekoch dorastu). Je 

potreba ďalšia rozprava o tom, či povoliť štart detí iba v kategóriách, do ktorých patria, príp. 

o jednu kategóriu vyššie, príp. iné riešenie.  

Úloha 12/2018 Prerokovať návrh zaradení viacbojov do kategórie mladšieho 

a najmladšieho žiactva so športovo-technickou komisiou (príp. metodickou komisiou).  

Z: Lučka, Čillík  T: október 2018 

Úloha 13/2018 Navrhnúť zaradenie viacbojov pre kategóriu najmladšieho a mladšieho 

žiactva do jednotlivých oblastných kôl. 

Z: Lučka, Čillík  T: október 2018 

Úloha 14/2018 

Prerokovať návrh o štarte detí len vo svojej kategórii, príp. v jednej kategórii vyššie. 

Z: Illéš, Čillík  T: október 2018 

 

K bodu č. 5: Seminár Detskej atletiky 

Komisia Detskej atletiky sa zhodla na organizácii Semináru Detskej atletiky, pracovný termín 

je 10.11.2018 alebo 24.11.2018 (sobota).  

Úloha 15/2018 Zabezpečiť organizáciu semináru  

Z: Blanárová, Ľašová T: priebežne 

 

 

 

K bodu č.6 Iné, diskusia 



V rámci bodu iné a diskusia boli zodpovedané na rôzne otázky p. Ozoráka, hlavne na systém 

súťaženia Detskej atletiky v jesennom a zimnom období, taktiež je potreba skoordinovať 

termíny Detskej atletiky s pretekmi v rámci oblasti, taktiež so školskými pretekmi. 

 

Plánovaný termín ďalšieho stretnutia je november 2018. 

 

Zapísala: Simona Blanárová 

    Veronika Ľašová 

 

Overil: Ivan Čillík 


