
Zápisnica z porady koordinátorov Detskej atletiky z dňa 12.07.2019 v Banskej Bystrici 

Prítomní: Ľašová, Krkošek, Čillík, Leütterová, Kudláčová, Tichý, Ťažárová 

Ospravedlnení: Hanuliaková, Drimák, Komora 

Program: 1. Vyhodnotenie aktivít v šk. roku 2018/2019 

  2. Návrh koncepcie súťaže Detská štafetová liga 

  3. Návrh koncepcie súťaže Detská P-T-S 

  4. Návrh koncepcie Korešpondenčnej súťaže Jeseň/Zima 

  5. Návrh koncepcie Detský cezpoľný beh zmiešaných štafiet 

  6. Návrh koncepcie Spajkyho pohár 

  7. Seminár Detskej atletiky 

  8. Rôzne 

 

Veronika Ľašová privítala v úvode všetkých zúčastnených koordinátorov jednotlivých krajov.  

Bola podaná aktualizácia ohľadne jednotlivých koordinátorov, od leta 2019 v projekte končí 

Vlastimil Drimák ako koordinátor pre Košický kraj a hlavným koordinátorom projektu sa stal 

Juraj Krkošek ako náhrada za Simonu Blanárovú, ktorá je na materskej dovolenke. 

 

K bodu č.1  

V prvom bode stretnutia sme sa zaoberali aktivitami v rámci projektu, ktoré už boli v školskom 

roku 2018/2019 zrealizované. Prvou z nich bola Detská štafetová liga. Celkovo sa tejto súťaže 

zúčastnilo 66 atletických škôlok z celého Slovenska, čo je o 21 AŠ viac ako v minulom roku. 

Koordinátori sa zhodli na pokračovaní tejto súťaže v rovnakej štruktúre, 2 postupové kolá + 

finále.  

Účasť na finále Detskej P-T-S sa stáva každoročne väčším privilégiom a preto vzbudzuje u 

atletických škôlok najväčší záujem, čo sa prejavuje v snahe dostať sa do finále ktoré sa koná v 

dejisku P-T-S v športovom komplexe X-bionic sphere v Šamoríne. Účasť na finále Detskej P-

T-S prináša účastníkom športový zážitok ktorý ich motivuje k výkonom zaručujúcim postup 



do finále aj nasledujúce roky. Zasadnutie zhodnotilo súťaže Detskej atletiky v uvedenom 

ročníku ako úspešné.  

Korešpondenčná súťaž – Jarné kolo mala za úlohu zmobilizovať atletické škôlky počas 

období kedy je detských atletických súťaží pomenej – a to sa jej podarilo aj tentokrát. Do súťaže 

sa na celom Slovensku zapojilo viac ako 6500 detí. 

 

K bodu č.2 

Súťaž Detská štafetová liga pokračuje i v roku 2020. V každom kraji prebehnú dve 

postupové kolá, z ktorého postupuje vždy len víťaz, tj. 16 štafiet. Ďalších 7 štafiet bude 

vybraných na základe početnosti zúčastnených atletických škôlok počas postupových kôl 

v jednotlivých krajoch a 1 štafeta bude vylosovaná v rámci korešpondenčnej súťaže, ktorá sa 

aktívne zapojila do postupového kola Detskej štafetovej ligy a nepodarilo sa jej postúpiť. 

Finálového kola sa zúčastní celkovo 24 štafiet. Pre mladšiu kategóriu sa (2013 – 2015 a mladší) 

sa v rámci kraja zrealizujú dve nepostupové kolá. Koordinátori sa jednohlasne zhodli, že 

v rámci súťaže DŠL je povolené používať bežecké tretry. V nasledujúcej sezóne je v pláne 

realizovať finále DŠL spolu s finále Detskej P-T-S v rámci mítingu P-T-S. 

 

K bodu č.3 

V rámci súťaže Detská P-T-S nastala zmena, v mladšej kategórii (2013-2015) a to, že už viac 

nebudú súťažiť 6-členné zmiešané družstvá ale len 4-členné zmiešané družstvá. V staršej 

kategórií i naďalej ostávajú 6-členné družstvá. Počet postupových kôl ostáva nezmenený a to 

dve postupové kolá v rámci každého kraja, odkiaľ do finále postupuje vždy len víťaz, tj. 16 

družstiev + 7 družstiev bude doplnených na základe početnosti zúčastnených atletických 

škôlok počas postupových kôl v jednotlivých krajoch + 1 družstvo bude vylosované v rámci 

korešpondenčnej súťaže, ktoré sa zapojilo i do Detskej P-T-S, nepodarilo sa mu však postúpiť.  

Krajskí koordinátori si môžu zvoliť dátum aj miesto uskutočnenie postupových kôl 

v jednotlivých krajoch na základe komunikácie a dohody s trénermi v jednotlivých atletických 

„škôlkach“. Postupové kolá Detskej štafetovej ligy a Detskej P-T-S budú ako v minulom roku 

prebiehať spolu v jeden deň. Ráno sa preteky začnú súťažou Detská štafetová liga a po nej 

budú nasledovať súťaže Detskej P-T-S. Koordinátori sa zhodli o prijatí niektorých zmien 



týkajúcich sa detských atletických súťaží. V rámci Detskej P-T-S sa rozhodlo o skrátení 6 

minútového behu v závislosti od počasia, keďže 6-minútová hranica sa prejavuje ako 

neprimeraná vzhľadom na zaťaženie detí v extrémnych teplotách, ktoré nastali napríklad počas 

finále v Šamoríne, sa následne koordinátori rozhodli prijať uznesenie, že vytrvalostný beh 

môže byť v prípade nepriaznivých podmienok skrátený na 4 minúty. V rámci postupovej 

filozofie Detskej P-T-S sa rozhodlo, že ak sú nepriaznivé podmienky počas druhého 

postupového kola, znemožňujúce priebeh kola, tak v tom prípade postupujú prví dvaja 

umiestnení z prvého kola.  

Zhoda koordinátorov nastala pri vyhodnotení družstiev, ktoré štartujú mimo súťaž. Družstvá 

získavajú počas súťaže body na základe dosiahnutých výkonov, pri vyhodnocovaní poradia sa 

však toto družstvo preskakuje. Účasť je však týmto družstvám povolený pre získavanie štartov.  

Zabezpečenie zdravotníckej služby pre všetky kolá Detskej P-T-S a Detskej štafetovej ligy. 

Táto služba môže byť zabezpečená i študentmi Zdravotníckej školy v danom kraji. Každý 

koordinátor si túto službu zabezpečuje individuálne. 

 

K bodu č.4 

Korešpondenčná súťaž – jesenné kolo sa uskutoční od 1.9.2019 do 30.10.2019. Pre tých, ktorí 

pošlú výsledky KS do 20.9.2019, budú pretekárom zarátané štarty k obdobiu od 1.10.2018 do 

30.9.2019. V prípade zaslania výsledkov po 20.9.2019, budú udelené štarty pretekárom do 

nasledujúceho obdobia a to od 1.10.2019 do 30.9.2020. Vyhodnotenie súťaže prebehne počas 

Novembra, a prví traja pretekári v každej disciplíne a kategórií získajú diplom.  

 

K bodu č.5 

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

jednom postupovom kole v každom kraji, odkiaľ prvé tri družstvá postupujú na finále, ktoré sa 

bude konať dňa 23. 11. 2019 popri Majstrovstvá SR v cezpoľnom behu v Betliari (celkovo 24 

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

novembra 2018. Podľa priestorových možností sa súťaží v behu na 500-600 m (2 chlapci + 2 

dievčatá), ročník narodenia 2008 a mladší. 

 



K bodu č.6 

Koordinátori boli oboznámení taktiež o organizácii súťaže pod názvom Spajkyho pohár pre 

základné školy i atletické škôlky ako promo akcia v danom kraji. Tieto preteky sa budú 

realizovať v priebehu halovej sezóny  2019/2020, tj. do konca februára. Predpokladá 

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

 

K bodu č.7 

Aj tento rok plánuje komisia DA uskutočniť seminár trénerov Detskej atletiky, kde by sme 

chceli predstaviť metodiku nácviku jednotlivých atletických disciplín za výraznej pomoci 

atletických trénerov a odborníkov.  

 

K bodu č.8 

Veronika Ľašová vysvetlila koordinátorom dôležitosť dobrovoľníckych zmlúv a výkazov 

a požiadala o dodržanie termínov. Dobrovoľníkom smie byť osoba, ktorá v deň podujatia 

dosiahla vek 16 rokov. 

Čo materiálne koordinátorom chýba (loptičky, eskapásky, perá, fixky, sprej vyznačenie 

štartovej čiary, vlajky štart – cieľ, príp. stan/stánok pre prezentáciu, píšťalka, 30m pásmo, 

lepiace pásky. 

Koordinátori sa vyjadrili, že by bolo vhodné zabezpečiť pre jesennú časť súťaží šuštiakové 

bundy pre krajských koordinátorov.  

Debatovali sme aj o prehodnotení odmien koordinátorov, za organizovanie jednotlivých kôl 

a tento návrh ďalej postúpime vedeniu SAZ.  

Po letných prázdninách budú školenia trénerov DA prebiehať v Trenčíne a v Bratislave. 

 

 

Vypracovala: 

Veronika Ľašová 


