
Zápis z porady koordinátorov Detskej atletiky z dňa 17.8.2018 v Banskej Bystrici 

 

• Simona Blanárová spolu s prof. PaedDr. Ivanom Čillíkom privítali v úvode všetkých 

zúčastnených koordinátorov jednotlivých krajov.  

• Stretnutie koordinátorov začalo oznámením o ukončení spolupráce s koordinátorkou za 

Trenčiansky kraj, s Jankou Florekovou, ktorá ukončila činnosť v projekte z osobných 

dôvodov. V súčasnosti sa otázka koordinátora pre daný kraj rieši.  

• V prvom bode stretnutia sme sa zaoberali počtom atletických škôlok v jednotlivých 

krajoch SR a ich aktivitou do zapájania sa do jednotlivých činností v rámci projektu. 

Bližšie sa rozoberali atletické škôlky, ktoré nevykazujú žiadnu činnosť.  

• V ďalšom bode programu sme sa zaoberali pretekmi a aktivitami projektu DA na 

nasledujúce obdobie. Došlo k niekoľkým zmenám oproti minulým rokom, preto bola 

potrebná hlbšia rozprava. 

• Detský cezpoľný beh zmiešaných štafiet pokračuje i tento rok. Koordinátori sa zhodli 

na dvoch postupových kolách v každom kraji, odkiaľ víťaz postupuje na finále, ktoré 

sa bude konať dňa 17.11.2018 v Dudinciach popri M-SR v cezpoľnom behu (celkovo 

16 štafiet). Termín na zorganizovanie postupových kôl je od konca septembra do 

začiatku novembra 2018 (najneskôr však do 10.11.2018).Podľa priestorových možností 

sa súťaží v behu na 500-600 m (2 chlapci + 2 dievčatá), ročník narodenia 2007 a mladší.  

• Korešpondenčná súťaž pokračuje i naďalej. Prebiehať bude 6 mesiacov počas 

školského roka 2018/2019 v rovnakých disciplínach ako v predchádzajúcom ročníku, 

aby tréneri vedeli porovnať i jednotlivé výkony. Predklon sa bude realizovať 

s dosahovaním v sede namiesto s dosahovaním v stoji. V mesiaci december bude 

vylosovaná jedna atletická škôlka, ktorá získa zájazd na EP vo vrhoch v mesiaci marec 

v Šamoríne. Všetky zúčastnené deti na konci korešpondenčnej súťaže získajú malú 

odmenu. Do budúcna je snahou zjednotiť korešpondenčnú súťaž Detskej atletiky spolu 

s korešpondenčnou súťažou určenej pre mládež, pre deti vo veku 12-15 rokov.  

• Disciplíny KS: 

Október: Prekážkový beh 

November: Predklon s dosahovaním v sede 

Február: Skok do diaľky z miesta 

Marec: Odhod plnou/penovou loptou z kolien spoza hlavy 



Apríl: Člnkový beh 4x10 m 

Máj: Vytrvalostný beh 

• Krajskí koordinátori boli informovaní o novej súťaži, ktorou bude nahradená súťaž 

Bavme deti športom z predchádzajúcich ročníkov. Spajkyho krajský pohár bude 

prebiehať ako súťaže atletických škôlok v danom kraji, naplánované je jedno kolo do 

konca roka 2018. Postup ani finále súťaže sa v tomto prípade konať nebude. 

Koordinátori boli tiež oboznámení o nových disciplínach v rámci tejto súťaže (skoky 

v škôlke, vrh plnou loptou, štafetový beh šprint/slalomový beh s prekážkami, , prebieha 

vytrvalostný beh – prenášanie loptičiek, skoky cez švihadlo – iný spôsob získavania 

bodov, prekážková dráha). Propozície k súťaži dodajú koordinátorky projektu na 

pripomienkovanie do konca 8/2018.   

• Súťaž Detská štafetová liga a rovnako aj Detská P-T-S zostáva v rovnakom zložení 

v porovnaní s minulým ročníkom, zmena nastane iba v disciplínach pre mladšiu 

kategóriu a to tak aby bola zjednodušená organizácia. Súťažiť sa bude v dvoch 

kategóriách – mladšia: 2012 – 2014 a mladší a staršia kategória: 2008 – 2011.   

• Koordinátori boli oboznámení taktiež o organizácii Detských atletických hier pre 

základné školy ako promo akcia v danom kraji. Tieto preteky sa môžu uskutočniť buď 

na jeseň 2018 alebo na jar 2019. Predpokladá sa spolupráca s mestom a oslovenie 

všetkých základných škôl v blízkom i širokom okolí (aj školy z obcí). 

• Nastal priestor na otázky a dotazy: 

• Koordinátori žiadali zmenu v systéme odmeňovaní rozhodcov. Všetci prítomní 

vyjadrili súhlas v tom, že podľa počtu zúčastnených družstiev bude odmenený aj 

určitý počet rozhodcov, z ktorých niektorí, ktorí zastávajú dôležitejšie funkcie, 

dokonca naviac.  

• Do budúcnosti sa ráta so zmenami miest stretnutia koordinátorov DA (východ-

západ-sever-juh). 

• Vyjadrený bol názor o zjednotení disciplín Detskej P-T-S v mladšej a staršej 

kategórii pre zľahčenie organizácie pretekov. Návrh bol prijatý. 

• V rámci korešpondenčnej súťaže bol vyjadrení názor o organizácii jesenného 

a jarného viacboja. Otázka bude vyriešená po stretnutí so správcom web stránky 

Detskej atletiky.  



• Koordinátorka pre Trnavský kraj informovala o nutnosti zabezpečenia zdravotnej 

služby na každom podujatí Detskej atletiky. Koordinátorky projektu budú 

informovať o nutnosti, ktorý na zo zákona vyplýva o organizácii podujatia.  

• V. Ľašová informovala, že v rámci akcie Prešovský polmaratón bude DA realizovať 

sprievodné akcie.   

➢ Koordinátori boli tiež oboznámení o konaní seminára trénerov Detskej atletiky, ktorý 

sa bude pravdepodobne konať buď 10.11.2018 alebo 24.11.2018 v Banskej Bystrici.  

Všetky ďalšie otázky a pripomienky boli zodpovedané. 

 

 

Porady sa zúčastnili: 

Simona Blanárová 

Veronika Ľašová 

Ivan Čillík – Banskobystrický kraj 

Martina Kudláčová – Trnavský kraj 

Daniela Leütterová – Prešovský kraj 

Peter Tichý – Žilinský kraj 

Ospravedlnení: 

Vlastimil Drimák – Košický kraj 

Monika Ťažárová – Bratislavský kraj 

Peter Komora – Nitriansky kraj 

 

 

Vypracovala: 

Simona Blanárová 

Veronika Ľašová 


