
Zápisnica zo zasadnutia komisie Detskej atletiky dňa 30.03.2019 v Banskej Bystrici 

 

Prítomní:  Čillík, Illéš, Blanárová, Laurenčík 

Neprítomní:  Lučka, Ľašová 

Program:  1. Projekt Mládežnícka atletika  

2. Kontrola plnenia úloh zo zápisnice 15.08.2018 

3. Iné, diskusia 

 

Predseda komisie prof. PaedDr. Ivan Čillík, CSc. privítal v úvode zasadnutia všetkých 

prítomných členov komisie Detskej atletiky. 

 

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, ktorý bol prezentovaný i písomnou 

formou.  Komisia DA dlhodobo súhlasí s filozofiou projektu Mládežnícka atletika, potrebné 

však bude personálne zastrešiť tento projekt v budúcnosti a odsúhlasiť ho vo vyšších radoch 

SAZ.  

Úloha 01/2019: Predložiť projekt na schválenie VV SAZ. 

Z: Čillík  T: máj-jún 2019 

 

K Bodu č. 2 Kontrola plnenia úloh 

Členovia komisie skontrolovali plnenie úloh z posledného zasadnutia dňa 15.08.2018 

v Bratislave.  

Úloha 9/2018: Dopracovať projekt Mládežnícka 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: stále trvá podľa postupu schválenia projektu 

 

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

Z: Čillík   T: stále trvá 

 

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

vo veku 12-15 rokov. 

Z: Lučka, Čillík   T: úloha nadväzuje na schválenie projektu 



Koncept sa rieši aktuálne v korešpondenčnej súťaži DA, ale nie vo veku 12 – 15 rokov.  

 

Úloha 12/2018 Prerokovať návrh zaradení viacbojov do kategórie mladšieho a najmladšieho 

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

Z: Lučka, Čillík   T: návrh schválený komisiou ŠTK, splnené 

 

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

žiactva do jednotlivých oblastných kôl. 

Z: Lučka, Čillík   T: október 2018 splnené 

Schválenie návrhu v jednotlivých oblastiach: 

BAZ – zostávajú súťaže ako v roku 2018 

ZSaZ – schválené pre kategóriu najmladšieho žiactva pre 3. oblastné kolá. 

SSaZ - návrh neprešiel. Boli schválené skupiny disciplín v kategórii najmladšieho žiactva 

a mladšieho žiactva. Pretekár môže štartovať len v jednej disciplíne v každej skupine.  

VSaZ – zostávajú súťaže ako v roku 2018 

 

Úloha 14/2018 

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

Z: Illéš, Čillík   T: október 2018, návrh stále trvá, podlieha schváleniu ŠTK 

Kategória detí najmladšieho žiactva smie štartovať len vo svojej kategórii a v kategórii 

mladšieho žiactva. Kategória mladšieho žiactva len vo svojej kategórii a v kategórii staršieho 

žiactva. Kategória staršieho žiactva len vo svojej kategórii a v kategórii dorastu. Kategória 

dorastu smie štartovať vo svojej kategórii, v kategórii juniorov a dospelých.  

 

Úloha 15/2018 Zabezpečiť organizáciu semináru 

Z: Blanárová, Ľašová T: splnené, seminár sa uskutočnil v dňoch 30.-31.3.2019 v Banskej 

Bystrici 

 

K Bodu č. 3 Iné, diskusia 

V tomto bode sa účastníci komisie Detskej atletiky zaoberali seminárom Mládežnícka atletika 

2019, ktorý sa konal následne po zasadnutí komisie. Prof. Čillík, p. Laurenčík i p. Illéš 

predniesli svoje prezentácie pripravené na seminár. 

 

 



Plánovaný termín ďalšieho stretnutia je jún 2019. 

 

Zapísala: Simona Blanárová 

  

Overil: Ivan Čillík 


