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Prítomní:  Čillík, Ľašová, Illéš, Lučka, Tomeček, Dobrovodský 
 
Neprítomní:  Laurenčík - ospravedlnený 
 
Program:  1. Kontrola úloh zo zápisnice poslednej komisie DA 30.8.2019 
   2. Detská atletika – členská základňa a účasť na súťažiach 
   3. Návrh koncepcie súťaží DA pre rok 2022 a jesennej časti 2021 
   4. Seminár Detskej atletiky 
   5. Návrhy a diskusia 
 
 
Predseda komisie prof. PaedDr. Ivan Čillík, CSc. privítal v úvode zasadnutia všetkých prítomných 
členov komisie Detskej atletiky.  
 
Na úvod zasadnutia koordinátori projektu Radovan Tomeček a Jaroslav Dobrovodský pripravili 
prezentáciu s vyhodnotením aktivít Detskej atletiky v roku 2021, práve pripravovanými podujatiami 
a koncepciou súťaží v budúcom roku.  
Členov komisie informovali o podujatiach, ktoré sa v projekte Detská atletika organizovali, aké boli 
počty zúčastnených detí a taktiež počty zúčastnených klubov na podujatiach Detskej P-T-S. 
Informovali o aktuálnych prípravách Detských štafetových krosov, ktoré budú postupne vo všetkých 
krajoch a o finále 20.11.2021 v Dubnici nad Váhom. Členov komisie informovali o spoluprácach a 
organizácii promo akcií ako Olympijský Festival v Šamoríne, Európsky týždeň športu BeActive, 
Odznak všestrannosti a ďalších promo akciách v regiónoch Slovenska. Prezentovali aktivity na 
Facebooku DA a propagáciu Detskej atletiky na ostaných sociálnych sieťach.  
 
K bodu č. 1 Kontrola plnenia úloh 
 
Členovia komisie skontrolovali plnenie úloh z posledného zasadnutia dňa 30.8.2019 
 
Úloha 02/2019: Pripraviť návrh prerozdelenia tréningových súprav Mládežníckej atletiky 

Z: Ľašová   T: splnené, súpravy odovzdané 
 
Úloha 03/2019: Odporučiť oblastným zväzom aby zariadili v kategórii najmladšieho žiactva viacboje 
  Z: Illéš    T: splnené 
 
Úloha 04/2019: Pripraviť vyhodnotenie viacbojov v kategórii najmladšieho žiactva v ZsAZ 
  Z: Illéš    T: stále trvá 
 
Úloha 05/2019: Znova prerokovať návrh o štarte pretekárov maximálne o dve kategórie vyššie 
 
  Z:Illéš, Čillík   T: splnené, predložené na VZ SAZ 
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Úloha 06/2019: Pripraviť metodiku videí pre projekt DA  
  Z: koordinátori DA  T: splnené, videá zverejnené  
 
 
K bodu č. 2 Detská atletika – členská základňa a účasť na súťažiach 
 
Členovia komisie sa zaoberali aktivitou atletických klubov na súťažiach Detskej atletiky. 
Koordinátori DA zhodnotili aktuálny stav členskej základne a informovali členov komisie o počtoch 
aktívnych detí z pohľadu štartov v kategórii najmladšieho žiactva. 
 
Koordinátori DA taktiež informovali o nových kluboch, ktoré sa zapojili do projektu Detská atletika. 
Ivan Čillík vysvetlil ako prebieha tréningový proces v jednotlivých kluboch zapojených do projektu. 
 
Úloha 1/2021: Vyzvať kluby, aby aktualizovali údaje o mieste a čase tréningov všetkých klubov, príp. 
iné údaje  na webe DA. 
  Z: Tomeček, Dobrovodský T: okamžite a úpravy na webe DA do konca roku 2021 
 
 
K bodu č. 3. Návrh koncepcie súťaži DA pre rok 2022 a jesennej časti 2021 
 
Koordinátori projektu DA komisiu navrhli koncepciu súťaží v budúcom roku. Členov komisie 
informovali o pláne organizovať tradičné podujatia Detskej atletiky: 
Detská P-T-S 2022 formou postupových kôl a finále ako predprogram Mítingu P-T-S v Šamoríne, 
Detský štafetový kros, 
Atletický trojboj,  
Spajkyho pohár v trochu inovovanej podobe 
Detská štafetová liga, ktorá bude pozostávať z postupových kôl a veľkého finále. 
 
Všetci členovia komisie DA sa zhodli na návrhu koncepcie súťaží pre rok 2022. 
 
Členovia komisie sa zaoberali aj záverom roka 2021. Koordinátori DA všetkých informovali 
a prípravách štafetových krosov vo všetkých krajoch a finále, ktoré je v pláne 20.11.2021 v Dubnici 
nad Váhom. V prípade, že sa v jednotlivých krajoch nebudú môcť zorganizovať plnohodnotné 
postupové kolá, finále v DŠK usporiadať pre prihlásené družstvá.   
 
Úloha 2/2021: Pripraviť koncept  všetkých súťaží DA na rok 2022 
  Z: Tomeček, Dobrovodský T: 15.12. 2021 
 
K bodu č. 4. Seminár Detskej atletiky  
 
Predseda komisie I. Čillík vyjadril potrebu organizácie seminára, ktoré je dôležité z pohľadu 
aktívneho vzdelávania trénerov Detskej atletiky. Seminár by mohol mať teoretickú a praktickú časť, 
s prednáškami o tréningu detí, detskej psychológii, regenerácie, stravovaní... Odporučil využiť na 
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prednášanie aj vybraných trénerov z DA, využiť panelovú diskusiu o problematike trénovania detí. 
Seminár by sa organizoval samostatne len pre oblasť Detskej atletiky.  
 
Úloha 3/2021: Pripraviť pracovnú verziu seminára Detskej atletiky a zrealizovať seminár 
  Z:Dobrovodský, Tomeček T: 10.11.2021  a do 20.12.2021 
 
K bodu č. 5 Návrhy a diskusia  
 
Koordinátori projektu informovali o čerpaní rozpočtu DA a nákupoch cien pre deti na súťaže DA. 
 
M.Illéš predniesol návrh zakúpenia detských diskov (0,75kg) v prípade doplňovania atletických 
pomôcok. Členovia komisie sa návrhom ešte budú zaoberať. 
 
Koordinátori DA zhodnotili školenie trénerov DA, ktoré sa v auguste uskutočnilo v Banskej Bystrici. 
I.Čillík navrhol zorganizovať do konca roka ešte aspoň jedno školenie. Členovia komisie sa zhodli na 
potrebe a dôležitosti organizácie školenia pre trénerov a vzhľadom k aktuálnym opatreniam 
v jednotlivých krajoch ho navrhli realizovať v Bratislave. 
 
Úloha 4/2021: Pripraviť a zrealizovať školenie trénerova DA. 
  Z:Dobrovodský, Tomeček, Čillík T: do konca roku 2021 
 
Koordinátori DA informovali o stave publikácie Detská atletika II., ktorá sa dokončuje.  
 
Úloha 5/2021: Zabezpečiť vydanie publikácie Detská atletika II.  
  Z:Dobrovodský, Tomeček            T: do konca roku 2021 
 
 
Na záver M. Illéš poďakoval všetkým členom komisie DA za ich celoročnú aktivitu a vyjadril želanie, 
aby sme v budúcnosti mali čo najviac reprezentantov SR, ktorý prešli projektom Detská atletika. 
 
Plánovaný termín ďalšieho stretnutia je marec/apríl 2022  
 
Zapísal: Jaroslav Dobrovodský, Radovan Tomeček 
 
Overil: Ivan Čillík  


