
 Zápisnica z porady koordinátorov Detskej atletiky z dňa 24.01.2020 v Banskej Bystrici  
 

Prítomní: Ľašová, Ťažárová, Tomeček, Čillík, Leütterová, Kudláčová, Tichý, Komora 

Ospravedlnení: Hanuliaková 

 

Program: 1. Vyhodnotenie aktivít v druhom polroku roka 2019. 

 
2. Návrh koncepcie súťaže Detská štafetová liga. 

 

3. Návrh koncepcie súťaže Detská P-T-S. 

 

4. Návrh koncepcie trojboja žiakov atletických prípraviek. 

 

5. Návrh termínov a miesta školení trénerov Detskej atletiky. 

 

6. Spolupráca so SOŠV – Detská atletika na Športuj Slovensko. 

 

7. Natáčanie metodických videí a propagácia projektu. 

 
8. Rôzne. 

 

9. Diskusia. 

 

 

 

 
 

Monika Ťažárová spolu s Veronikou Ľašovou privítali v úvode všetkých zúčastnených 

koordinátorov jednotlivých krajov. 

Bola podaná aktualizácia ohľadne hlavného koordinátora. Pavol Smutný bol od jesene 2019 

nahradený Radovanom Tomečkom. V Košickom kraji sa ešte stále nepodarilo obsadiť na 

pozíciu krajského koordinátora vhodnú osobu. Koordinátori sa dohadovali na možnostiach, kto 

by túto pozíciu mohol obsadiť. Na úvod boli taktiež uvedené aktuálne počty atletických škôlok 

v jednotlivých krajoch. Pred jarnou aktualizáciou bol vo všetkých krajoch aktuálny stav 146 

škôlok. 

 

 
K bodu č.1 

 

V prvom bode stretnutia sme sa zaoberali  aktivitami v rámci projektu, ktoré sa realizovali     

v druhom polroku roka 2019. Jednou z nich bol Detský štafetový beh miešaných štafiet. 

Celkovo sa tejto súťaže zúčastnilo 121 atletických škôlok z celého Slovenska. Koordinátori sa 



zhodli na pozitívnych ohlasoch a pokračovaní tejto súťaže v rovnakej štruktúre, 1 postupové 

kolo + finále. V prípade záujmu zo strany klubov, môže krajský koordinátor zorganizovať 1 

nepostupové kolo Detského štafetového krosu.  

Koordinátori pozitívne skonštatovali aj realizáciu súťaže, Spajkyho krajský pohár. 

Jednokolová nepostupová súťaž, prebiehala na jeseň. V Trenčianskom kraji sa táto súťaž 

uskutoční 1.2.2020 a v Trnavskom kraji o deň na to, 2.2.2020. Martina Kudláčová navrhla 

chodiť do škôl a pozývať ich na súťaže osobne, keďže väčšina na email s propozíciami 

neodpovedá. Ivan Čillík zhodnotil spoluprácu zo školami v Banskobystrickom kraji pozitívne, 

základné školy prejavili veľký záujem a preto navrhol v tomto kraji uskutočniť dve 

nepostupové kolá pre žiakov 1. stupňa ZŠ. Na záver sa koordinátori zhodli ponechať pôvodný 

formát. Koordinátori sa budú zaoberať návrhom podmieniť propozíciami štart len žiakov 

prvého stupňa. Súťaž bude pokračovať i budúci rok, v rovnakom období, tj. jeseň – zima. 

Vyhodnotenie jesenného testovania atlétov (Korešpondenčná súťaž) v jednotlivých kluboch 

sme vyhodnotili pozitívne a rozhodli sme sa pokračovať v rovnakom formáte súťaže pod 

novým názov Trojboj žiakov atletických prípraviek. Súťaž bude prebiehať od februára  do 

apríla s vyhodnotením súťaže v mesiaci máj. 

 

 
K bodu č.2 

 

Súťaž Detská štafetová liga pokračuje i v roku 2020 (dve postupové kolá v každom kraji), 

Koordinátori sa dohodli ponechať pôvodný formát súťaže. Z každého kola 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 trojboja žiakov atletických prípraviek, 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. 

 

 
K bodu č.3 

 

V rámci formátu súťaže Detská P-T-S nenastala zmena, v staršej kategórii (2009-2012) sa 

uskutočnia 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 trojboja žiakov atletických prípraviek, ktoré sa zapojilo i do Detskej P-T-S, nepodarilo 

sa mu však postúpiť. Finále súťaže sa bude konať popri mítingu P-T-S v Šamoríne. 

Monika Ťažárová navrhla zmenu dĺžky vytrvalostných behov v staršej kategórií zo 6 min. na 

4 min. a v mladšej z 3 min. na 2 minúty. Koordinátori návrh riešili a nakoniec sa zhodli 

ponechať pôvodnú dĺžku vytrvalostných behov u staršej aj mladšej kategórii. Dohodli sa 

skrátiť dĺžku vytrvalostného behu iba v prípade nepriaznivého počasia. 

Ďalší návrh bol zmeniť šesťčlenné družstvá v mladšej kategórie na štvorčlenné družstvá, za 

túto zmenu hlasovali za všetci koordinátori. 

Monika Ťažárova navrhla v staršej kategórii zvýšiť výšku prekážok penovým nadstavcom     

v disciplíne štafetový beh v kombinácii šprint/beh cez prekážky. Koordinátori túto zmenu 

privítali a zhodli sa na nej. 

Ivan Čillík navrhol zmeniť vzdialenosť štafetového behu mladšej kategórie na 20m a ponechať 

30m vzdialenosť staršej kategórie. Po diskusii sa koordinátori zhodli aj na tejto  zmene. 

 

 
K bodu č.4 

 

Trojboj žiakov atletických prípraviek bude pokračovať aj na jar 2020. 

 
Monika Ťažárová prišla s návrhom na zmeny v disciplínach. Návrh zmeniť v disciplíne odhod 

medicinbalom z kolien cez hlavu medicinbal za volejbalovú loptu koordinátori  schválili. 

Medzi ďalšie návrhy patrí zmeniť disciplínu „vytrvalostný beh“ za disciplínu „skoky cez 

švihadlo“, najmä kvôli priestorovým možnostiam mnohých klubov. Ivan Čillík navrhol 20 

skokov v staršej kategórii a v mladšej 10 skokov cez švihadlo na čas. Koordinátori túto zmenu 

schválili. 

Peter Tichý na záver navrhol rozdeľovať zverejnené výsledky z korešpondenčnej súťaže 

jednotlivo podľa kategórií, čo sa odsúhlasilo. 

 

 
K bodu č.5 

 

V tomto bode programu sa koordinátori dohadovali na termínoch a miestach školení trénerov 

Detskej atletiky pre rok 2020. Dohodli sa na 4 školeniach v mestách Prešov, Banská Bystrica,  



Bratislava a Nitra. Termín prvého školenia navrhla Daniela Leütterová 13.3.2020 v Prešove. 

Termíny ostatných školení budú dohodnuté v priebehu roka. Koordinátori sa po podnete Ivana 

Čillíka dohodli na jednom skúšobnom školení trénerov Detskej atletiky, po ktorom tréneri 

nadobudnú trénerskú kvalifikáciu trénera atletiky prvého stupňa. Termín tohto školenia bude 

prebiehať na jeseň. 

 

 
K bodu č.6 

 

Monika Ťažárová oboznámila krajských koordinátorov o možnej spolupráci s SOŠV pri 

podujatí Športuj Slovensko, ktoré zavíta do každého krajského mesta na Slovensku. Na 

podujatí bude zastúpených niekoľko športov ako aj Detská atletika. Po diskusii sme dospeli k 

názoru, že je toto podujatie vhodné na propagáciu atletiky. 

Prebehla diskusia ohľadom konceptu súťaženia. Všetci sa zhodli že tieto súťaže budú vhodné 

na propagáciu projektu Detskej  atletiky  a štartovať  na nich  nemusia  iba deti  registrované 

v projekte, ale budú otvorené pre všetky deti. 

 

 
K bodu č.7 

 

Na základe odporúčaní Komisie mládeže a Komisie Detskej atletiky, hlavní koordinátori 

vypracovali metodiku k metodickým videám pre trénerov a učiteľov. Ponuku na natočenia 

videí prijala Daniela Leütterová a následne začne s prípravou materiálu k videám. Ivan Čillík 

bude dozerať na správnu metodiku a postup pri realizácii a pri konečnom spracovaní materiálu. 

 

 
K bodu č.8 

 

Monika Ťažárová vysvetlila koordinátorom dôležitosť  dobrovoľníckych zmlúv a výkazov     

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

dosiahla vek 16 rokov. Bola vyjadrená spokojnosť s finančným ohodnotením koordinátorov 

i dobrovoľníkov počas pretekov. 

Koordinátori riešili aj dostupnosť miesta konania súťaží Detskej atletiky vlakom. Miesto 

konania súťaže je vždy dostupné vlakom, prípadne autobusom, kde si cestovné náhrady môžu 

kluby preplatiť v rámci refundácie na SAZ za aktívnych členov do 23 rokov. 



Monika Ťažárová, ktorá riadi propagáciu projektu na sociálnych sieťach (facebook, 

instagram,) dala všetkým za vzor prácu koordinátorov Prešovského a Žilinského kraja, ktorí 

vytvárajú príspevky na sociálne siete priamo počas konania súťaže. Odporúčala zaktivizovať 

týmto smerom aj trénerov v jednotlivých krajoch. 

Na záver stretnutia koordinátori diskutovali o návrhu profesora Čillíka, realizovať testovanie 

detí, ktoré vychádzajú z projektu Detská atletika (deti vo veku 11-12 rokov). Koordinátori sa 

návrhom budú ďalej zaoberať. 

Krajskí koordinátori boli za svoju prácu v minulom školskom roku odmenení športovou 

vestou, čelenkou DA, ponožkami a čiapkou. 

 

 
Vypracovali: 

Radovan Tomeček 

Veronika Ľašová 


