
 

Zápisnica z porady koordinátorov Detskej atletiky z dňa 19.08.2020 v Banskej Bystrici 

Prítomní: Ľašová, Tomeček, Dobrovodský, Čillík, Čillíková, Leütterová, Kudláčová, 

Hanuliaková, Kozolková, Tichý 

Hostia: Pupiš, Tichá 

Ospravedlnení: Fedorčáková, Ťažárová  

Program: 

 

1. Vyhodnotenie aktivít v šk. roku 2019/2020 

2. Detská PTS 2020 -Šamorín 

3. Návrh koncepcie Trojboja žiakov atletických prípraviek - Jeseň 2020 

4. Detský štafetový kros - Jeseň 2020 

5. Spajkyho krajský pohár - Jeseň 2020 

6. Návrh termínov a miesta školení trénerov Detskej atletiky 

7. Zhodnotenie metodických videí a spolupráca s telocvikári.sk 

8. Publikácia Detská atletika II  

9. Povinnosti koordinátorov 

10. Seminár Detskej atletiky 

11.OnlineSystém – prihlasovanie, prihlášky, výsledky 

12. Rôzne návrhy a diskusia 

  

Hlavní koordinátori  v úvode privítali všetkých zúčastnených koordinátorov jednotlivých 

krajov a hostí.  

Bola podaná aktualizácia ohľadne hlavného koordinátora. Monika Ťažárová bola nahradená 

Jaroslavom Dobrovodským, ktorý bude zároveň aj koordinátorom v Bratislavskom kraji. 

V Košickom kraji obsadila pozíciu krajskej koordinátorky pre tento rok Nikola Fedorčáková. 

Ďalšia zmena nastala v Nitrianskom kraji a do projektu sa vrátila Darina Kozolková, ktorá 

nahradila Petra Komoru. Na úvod boli taktiež uvedené aktuálne počty atletických škôlok 

v jednotlivých krajoch. Po jarnej aktualizácii je aktuálny počet 138 všetkých aktívnych škôlok 

zapojených do projektu. 



 

 

K bodu č.1 Vyhodnotenie aktivít v šk. roku 2019/2020 

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

v roku 2020. V úvode roka sa konal v Trnave a Trenčíne Spajkyho krajský pohár, ktorý sa do 

tohto roku presunul z minulého obdobia. V oboch krajoch sa spolu súťaže zúčastnilo 108 detí. 

Rozbehli sa aj kolá predmaratónskej súťaže ČSOB Detská atletika. V pláne boli 4 kolá no 

vzhľadom k vzniknutej pandémii ovplyvnenej koronavírusom sa uskutočnili iba prvé dve kolá 

v Pezinku a v Bratislave – Petržalke. Súťaže sa spolu zúčastnilo 180 detí. 

Následne bola atletická sezóna a taktiež súťaže Detskej atletiky prerušené. Po uvoľnení 

opatrení sa krajskí koordinátori rozhodli usporiadať v každom kraji iba jedno kolo Detskej P-

T-S spolu s Detskou štafetovou ligou. Narozdiel od predošlých rokov bola táto súťaž v krajoch 

nepostupová. Účasť bola vzhľadom k pandémií očakávane nižšia ale aj napriek tomu sa spolu 

v jednotlivých krajoch zúčastnilo Detskej P-T-S 612 detí a Detskej štafetovej ligy 456 detí. 

Koordinátori realizáciu súťaže ohodnotili pozitívne aj napriek nižším počtom detí.  

Radovan Tomeček vyhodnotil súťaž Jarný trojboj atletických prípraviek. Do tejto  súťaže 

sa tradične zapája najvyšší počet atletických škôlok, preto od 1.9.2020 bude spustené jesenné 

kolo 2020 s troma disciplínami (september – november 2020). V jarnom kole sa súťaže 

zúčastnilo 5420 detí 

  

K bodu č.2 Detská PTS 2020 (Šamorín 2020) 

Jaroslav Dobrovodský koordinátorom predniesol aktuálny priebeh prípravy Detskej P-T-S 

2020, ktorá sa bude konať 11.9.2020 v Šamoríne. Koordinátorov informoval o aktuálnych 

počtoch dostupných rozhodcov, a vyzval ich aby sa aktívne zúčastnili tohto podujatia ako 

hlavní rozhodcovia jednotlivých disciplín. Ďalej všetkých informoval o dôležitosti 

dodržiavania hygienických opatrení, ktoré bude na tejto súťaži potrebné dodržiavať.  

Martin Pupiš navrhol, aby sa do propozícií pridalo aj čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti 

dieťaťa v súlade s umierneniami ministerstva školstva a hlavného hygienika. 

Koordinátori tento návrh prijali a hlavní koordinátori majú za úlohu doplniť propozície.  



 

Radovan Tomeček navrhol zmenu disciplíny 3-skok z miesta na skok do diaľky štafetovou 

formou. Koordinátori tento návrh prijali. 

Formát súťaže ostáva rovnaký, ibaže tentokrát budú mať možnosť prihlásiť jedno družstvo 

všetky atletické škôlky. Počet družstiev bude limitovaný a prednostne sa budú môcť prihlásiť 

kluby, ktoré sa zúčastnili krajských kôl Detskej P-T-S. 

 

K bodu č.3 Návrh koncepcie Trojboja žiakov atletických prípraviek Jeseň 2020 

V ďalšom bode sa koordinátori zaoberali návrhom koncepcie jesennej časti Trojboja žiakov. 

Hlavní koordinátori navrhli zmenu disciplíny predklon s dosahovaním v sede. Profesor Čillík 

navrhol disciplínu  behu na 600 m. Po diskusii bol tento návrh prijatý. Koordinátori sa dohodli 

že im v jednotlivých krajoch musia atletické škôlky oznámiť konanie tejto súťaže najmenej 

týždeň vopred, z dôvodu kontroly správneho vykonania súťaže. 

 

K bodu č.4 Detský štafetový kros - Jeseň 2020 

V tomto bode sa zaoberalo konceptom súťaže Detský štafetový kros. Darina Kozolková 

navrhla upraviť vekové kategórie štafiet. Koordinátori návrh prijali a dohodli sa že na 

najbližšej súťaži štafetového krosu budú vekové kategórie nasledovné: 

- Staršia kategória – roč. narodenia 2009 -2010  

- Mladšia kategória – roč. narodenia 2011 a mladší 

Súťažiť budú v jednom družstve 2 chlapci a 2 dievčatá (4x 500 až 600m).  

Konať sa budú dve postupové kolá v každom kraji. Na celoslovenské finále Detského 

štafetového krosu postupuje víťazná štafeta z jednotlivých postupových kôl. Atletická škôlka 

môže na finále postúpiť iba s jednou štafetou, avšak môžu sa zúčastniť všetkých (spolu dvoch) 

postupových škôl. Ak vyhrá atletická škôlka, ktorá už postúpila na finále z predchádzajúceho 

kola, na finálovú súťaž bude postupovať škôlka, ktorá sa umiestnila na 2. mieste, príp. na 3. 

mieste, atď. Do finále postúpi tiež ďalších 7 družstiev na základe početnosti zúčastnených 

atletických škôlok počas postupových kôl v jednotlivých krajoch SR a 1 družstvo bude 

vylosované v rámci Trojboja žiakov atletických prípraviek, ktoré sa aktívne zapojilo do 



 

postupového kola Detského štafetového krosu a nepodarilo sa jej postúpiť. Podmienkou účasti 

je aj aktívna účasť v Trojboji žiakov atletických prípraviek – jarné kolo. 

Finále Detského štafetového krosu sa uskutoční dňa 21.11.2020 v Krupine popri M-SR 

v cezpoľnom behu. 

 

K bodu č.5 Spajkyho krajský pohár - Jeseň 2020 

V tomto bode sa koordinátori zhodli že z dôvodu pretrvávania pandémie koronavírusu sa 

Spajkyho pohár odkladá na prvý štvrťrok v roku 2021.  

Ivan Čillík navrhol aby sa disciplíny žrebovali v deň konania súťaže z desiatich možných 

disciplín. Za tento návrh hlasovali všetci koordinátori. 

 

K bodu č. 6 Návrh termínov a miesta školení trénerov Detskej atletiky 

V tomto bode programu sa koordinátori diskutovali o termínoch a miestach školení trénerov 

Detskej atletiky pre zvyšok roka 2020. Jedno školenie sa bude konať v priebehu októbra 

v Prešove. Ivan Čillík s Danielou Leütterovou dostali za úlohu určenie termínu tohto školenia. 

Druhé školenie trénerov Detskej atletiky sa plánuje spojiť so získaním  trénerskej  kvalifikácie 

prvého stupňa. Termín a miesto školenia má za úlohu dohodnúť Ivan Čillík s Martinom 

Pupišom.  

 

K bodu č. 7 Zhodnotenie metodických videí a spolupráca s telocvikári.sk 

Koordinátori zhodnotili doteraz natočené a zverejnené videá na Youtube kanáli Detskej 

atletiky. Daniela Leütterová zhodnotila priebeh prípravy a natáčania jednotlivých metodických 

videí.  Koordinátori sa zhodli že prispievajú k vzdelávaniu  trénerov a navrhli, aby sa v natáčaní 

pokračovalo.  

V tomto bode si pozreli aj pripravované video, ktoré bolo natočené v spolupráci 

s telocvikári.sk. Všetci privítali myšlienku natočiť priebeh atletického tréningu s využitím 

pomôcok Detskej atletiky a propagovať týmto spôsobom projekt medzi telocvikármi na 

školách po celom Slovensku. 



 

 

K bodu č. 8 Publikácia Detská atletika II. 

V tomto bode koordinátori zhodnotili doterajšiu tvorbu publikácie. 

Radovan Tomeček predniesol návrh ukážky ilustrácií k pohybovým hrám, na ktorom sa 

koordinátori zhodli.  

Peter Tichý navrhol zakomponovať do publikácie aj metodické videá. Koordinátori návrh 

prijali a metodické videá budú pridané formou linku na Youtube kanál Detskej atletiky na 

konci publikácie. 

 

K Bodu č. 9 Povinnosti koordinátorov 

Radovan Tomeček vysvetlil koordinátorom dôležitosť dobrovoľníckych zmlúv, výkazov a 

vyúčtovaní a požiadal o dodržanie termínov. Taktiež ich požiadal a pripomenul im povinnosť 

odosielania fotiek a článkov z krajskej súťaže hneď po jej ukončení. Pripomenul im, že 

dobrovoľníkom smie byť osoba, ktorá v deň podujatia dosiahla vek 16 rokov.   

Ďalej spomenul, že je potrebné viac komunikovať s atletickými škôlkami a usporiadať pre nich 

v kraji aj promo súťaže. Na záver tohoto bodu koordinátori diskutovali, aké pomôcky by ešte 

potrebovali doplniť a vzhľadom k novým členom sa navrhlo aj zakúpenie oblečenia pre 

koordinátorov projektu. 

 

K bodu č. 10 Seminár Detskej atletiky 

Ivan Čillík navrhol usporiadať seminár Detskej atletiky pre zástupcov všetkých atletických 

škôlok. Hlavní koordinátori majú za úlohu predniesť tento návrh vedeniu SAZ a v prípade 

prijatia navrhnúť termín a organizáciu seminára. 

 

K bodu č.11 OnlineSystém – prihlasovanie, prihlášky, výsledky 

Tento rok nastala zmena, ktorá  zefektívnila prihlasovanie na súťaže a zverejňovanie výsledkov 

cez atletika.sk. Veronika Ľašová vysvetlila prečo nastalo k zmene a koordinátori sa zhodli, že 



 

to bol dobrý nápad, ktorý urýchli a skvalitní proces prihlasovania a vyhodnocovania 

výsledkov. Atletická kancelária 2 je pre koordinátorov novinka, a preto Veronika Ľašová 

zaškolila všetkých ako systém funguje a ako sním pracovať pri kontrole prihlášok a odosielaní 

výsledkov. Koordinátori postupom práce v Atletickej kancelárii 2 porozumeli a dohodli sa, že 

s ním budú pracovať na krajských súťažiach. 

 

K bodu č.12  Rôzne návrhy a diskusia 

Krajskí koordinátori navrhli navýšenie odmien pre rozhodcov, pomocníkov a zdravotníkov na 

súťažiach. Koordinátori návrh prijali a dohodli sa, že finančné ohodnotenie koordinátorov sa 

navýši podľa smernice 3/2019 o poskytovaní náhrad účastníkom akcií organizovaných alebo 

financovaných SAZ.  

Darina Kozolková navrhla, aby sa na niektorých súťažiach zaviedli namiesto zmiešaných 

družstiev (chlapci + dievčatá) aj družstvá zložené iba z chlapcov alebo iba z dievčat. 

Koordinátori sa návrhom zaoberali ale tento návrh na tento rok neprijali. Dohodli sa ale, že sa 

týmto návrhom budú zaoberať a po dôkladnom premyslení konceptu ho v ďalšom roku môžu 

vyskúšať. 

Jaroslav Dobrovodský predniesol návrh projektu súťaží – Atletika na školské dvory. V pláne 

tohto projektu je osloviť školy na Slovensku, ktoré majú ihriská s atletickou dráhou 

a usporiadať na nich súťaže pre deti. Koordinátori vyjadrili súhlas s návrhom a hlavní 

koordinátori majú za úlohu návrh predniesť vedeniu SAZ. Ďalej Jaroslav Dobrovodský navrhol 

usporiadať aj vzdelávanie na školách, na ktorom by sa školám a deťom viacej priblížil projekt 

Detská atletika a taktiež ako sa do projektu zapojiť.  

Na záver hlavní koordinátori poďakovali koordinátorom za účasť. 

 

Vypracovali: 

Radovan Tomeček 

Jaroslav Dobrovodský 

Veronika Ľašová 


