
  

 

 

Zápisnica z online porady koordinátorov Detskej atletiky z dňa 2.12.2020 
 

Prítomní:  R.Tomeček, V. Ľašová, J. Dobrovodský, I. Čillík, A. Čillíková, D. Leutterová, M. 

Kudláčová, D. Kozolková, P. Tichý       

 

Hostia:  V. Gubrický 

 

Ospravedlnení:  E. Hanuliaková   

 

 

Program:  
 

1. Plány DA do konca roka 2020 

2. Koncepcia na rok 2021  

- Podujatia, ktoré plánujeme organizovať 

- Predbežná termínová listina 

- Detská PTS 2021 

- Návrhy miest a termínov školení pre trénerov Detskej atletiky 

- Stretnutie trénerov - pobyt + prednášky (koncom roka 2021) 

- Návrhy na zlepšenie činnosti  

 

3.   Nákup vybavenia, pomôcok a cien na súťaže DA 

4.   Práca v regiónoch - aktivita koordinátorov 

5.   Trojboj žiakov - predĺženie, prípadne spojenie s jarnou časťou  

6.   Propagačné akcie 

7.   Publikácia DA 

8.   Koordinátor pre Košický kraj 

9.   Rôzne  

 

Hlavní koordinátori v úvode privítali všetkých zúčastnených koordinátorov jednotlivých krajov a 

hosťa pána Vladimíra Gubrického, generálneho sekretára SAZ. Ten v úvode všetkých privítal a 

vyjadril spokojnosť s prácou koordinátorov projektu Detská atletika. Taktiež  všetkým  poďakoval  

za aktívnu prácu počas celého fungovania projektu aj v tomto mimoriadnom roku. 

K bodu č. 1. Plány DA do konca roka 2020  

Radovan Tomeček informoval účastníkov porady o aktivitách, ktoré ešte plánujú pre deti do konca 

roka 2020 cez webstránku a sociálne siete. Súťaž o najkrajšiu Vianočnú omaľovánku, online tréning 



  

 

pre deti a online výzva - súťaž pre deti.  Taktiež informoval koordinátorov, že sa klubom bude 

posielať formulár na vyhodnotenie celoročnej činnosti a Vianočný pozdrav.  

 

K bodu č. 2. Koncepcia na rok 2021 

V tomto bode koordinátori otvorili diskusiu o návrhu termínovej listiny pre rok 2021. Zhodli sa na 

usporiadaní cezpoľného behu koncom marca 2021 v každom kraji ako náhradu za zrušené postupové 

kolá z jesene 2020. Detské štafetové krosy budú taktiež náhradou Spajkyho pohára, ktorý sa tradične 

koná počas zimy v halách a telocvičniach po celom Slovensku.  Všetci koordinátori sa zhodli, že 

Spajkyho pohár teda v zime 2019/2020  nebude z dôvodu zatvorených športových hál a telocviční 

počas mimoriadného stavu. Následne sa dohodli na jednotlivých kolách Detskej PTS a Detskej 

štafetovej ligy. Jednotlivé kolá sú naplánované v krajoch v apríli a máji 2021. Finále Detskej PTS je 

plánované na jún 2021. V mesiacoch júl a august budú prebiehať vo všetkých krajoch súťažné promo 

akcie pre deti ako súčasť významných športových podujatí. V mesiacoch september a október 

plánujeme usporiadať dve krajské kolá Detského štafetového krosu v každom kraji , ktoré vyvrcholia 

na veľkom finále v mieste konania MSR v cezpoľnom behu dorastencov, juniorov a dospelých. 

Školenia Detskej atletiky - Hlavní koordinátori projektu skonštatovali, že v roku 2020 sa 

neuskutočnilo žiadne školenie, čo ich veľmi mrzí hlavne kvôli veľkému záujmu na prvé avizované 

školenie. Z dôvodu celosvetovej pandémie sa žiaľ museli všetky školenia zrušiť. Ak to situácia 

ohľadom pandémie dovolí, tak by sme radi  v nasledujúcom roku zorganizovali štyri školenia pre 

nových trénerov projektu Detská atletika. Tri klasické  jednodňové školenia v Prešove,  Bratislave  a 

Moldave nad Bodvou a jedno víkendové školenie v Banskej Bystrici spojené s trénerskou 

kvalifikáciou: Tréner atletiky I. stupňa.  

V priebehu roka koordinátori uvažujú zorganizovať aj seminár pre trénerov Detskej atletiky, na 

termíne sa dohodnú v priebehu roka.  

K bodu č. 3 Nákup vybavenia, cien a pomôcok 

Hlavní koordinátori  informovali o nákupe nových pomôcok a cien pre deti na všetky krajské súťaže 

v nasledujúcom roku. Vyzvali koordinátorov, aby im do 20.12.2020 poslali požiadavky na doplnenie 

poškodených alebo chýbajúcich pomôcok a požiadavky na doplnenie lekárničiek. Hl. koordinátori 

majú za úlohu dodanie chýbajúcich pomôcok a cien pre deti začiatkom budúceho roku. 

K bodu č. 4. Práca v regiónoch - aktivita koordinátorov 

Hl. koordinátori sa poďakovali za prácu koordinátorov vo svojich krajoch. Požiadali ich o bližší 

kontakt s atletickými škôlkami v kraji a ich navštevu priamo na tréningu, z ktorej vypracujú report o 

tom ako daná škôlka funguje. Niektoré reporty budú následne uverejnené ako články s fotkami z 

tréningov na webstránke detskaatletika.sk. Každý mesiac jeden článok o aktivite klubov a škôlok 

vždy z iného kraja.  

K bodu č. 5. Trojboj  

Koordinátori diskutovali či vyhodnotiť jesenné kolo trojboja alebo dať ešte možnosť škôlkam a 

klubom absolvovať disciplíny aj v novom roku 2021. Po diskusii sme sa zhodli, že jesenný trojboj 

http://detskaatletika.sk/


  

 

bude opätovne predlžený do 28.2.2021 a následne vyhodnotený. Jarné kolo Trojboja žiakov začne v 

marci s rovnakými disciplínami ako v minulom roku. 

 

K bodu č. 6. Propagačné akcie 

V tomto bode koordinátori nahlásili predbežný záujem o usporiadanie promo súťaží pre deti na 

rôznych športových podujatiach. Napríklad: akcia NŠC BeActive- Európsky týždeň športu, 

Rozbehajme Krupinu, Športový deň Šahy, Žilinský maratón, PomleRun Šamorín, Prešov Half 

marathon a iné. 

K bodu č. 7. Publikácia DA  

Hlavní koordinátori zhodnotili aktuálny stav pripravovanej publikácie a uviedli nasledujúce kroky k 

jej úspešnému dokončeniu. V najbližšej dobe by sa malo prejsť k posledným úpravám a odoslaniu 

publikácie recenzentom. Po ich prezretí a zapracovaní pripomienok pôjde publikácia do tlače. 

K bodu č. 8. Koordinátor pre Košice 

Koordinátorka za Košický kraj (Nikola Fedorčáková ) pred poradou informovala hl. koordinátorov, 

že z časových dôvodov nemôže naďalej pokračovať v projekte DA. Koordinátori  preto navrhli 

osloviť ako nového koordinátora atléta Lukáša Beera. Koordinátori návrh schválili. 

K bodu č. 9. Rôzne 

Koordinátorka D. Kozolková navrhla aby boli do jednotlivých krajoch zabezpečené rozkladacie stany 

a nafukovacie valce s potlačou Detskej atletiky z dôvodu zlepšenia  organizácie súťaží a propagácie 

projektu Detská atletika. Zaoberali sa taktiež návrhom zakúpenia fotobuniek do všetkých krajov. 

Koordinátori návrhy schválili a hl. koordinátori dostali za úlohu prezentovať požiadavku vedeniu 

SAZ.  

 

Hlavní koordinátori sa poďakovali za účasť na prvej online porade a popriali účastníkom porady 

krásne Vianočné sviatky a všetko dobré do blížiaceho sa roka 2021.  

 

Vypracovali:  

Jaroslav Dobrovodský 

Radovan Tomeček  


