
SMERNICA SLOVENSKÉHO ATLETICKÉHO ZVÄZU  
12/2021 

 

O projekte Detskej atletiky 
 

Článok 1 

Základné ustanovenia 

 

 Táto smernica upravuje základné zásady fungovania a organizačného zabezpečenia projektu 

SAZ s názvom Detská atletika, základné podmienky účasti na tomto projekte a podmienky 

získania kvalifikácie koordinátora projektu Detská atletika a trénera Detskej atletiky. 

 

Článok 2 

Základné zásady projektu SAZ 

s názvom Detská atletika 

 

1. Hlavným cieľom projektu SAZ s názvom Detská atletika je ponúknuť rodičom a ich deťom 

možnosť rozvoja pohybových schopností v podobe pravidelnej celoročnej športovej aktivity, 

zaujať deti atletikou, dať im možnosť trénovať s modernými pomôckami zažiť atletiku hrou, 

kým sa naplno pustia do pretekania vo „veľkej atletike“. 

 

2. Projekt Detská atletika je určený pre vekovú skupinu 4 až 11 rokov. 

 

3. Projekt má celoslovenskú pôsobnosť s tým, aby sa do neho zapojilo čo najviac základných škôl 

a atletických klubov, v ktorých bude prebiehať realizácia projektu Detská atletika. 

 

4. Podmienky, za akých sa možno zapojiť do projektu Detská atletika, určuje SAZ a nachádzajú 

sa na internetovej stránke SAZ a na internetovej stránke projektu Detská atletika. 

 

Článok 3 

Komisia detskej atletiky 
 

1. Komisia detskej atletiky SAZ je odborná komisia SAZ, ktorá zabezpečuje činnosť a rozvoj 

detskej atletiky v Slovenskej republike. Členmi Komisie detskej atletiky SAZ sú vždy 

celoslovenskí a krajskí koordinátori projektu Detskej atletiky a reprezentačný tréner mládeže 

SAZ pre U16. 
 

2. Komisia detskej atletiky SAZ najmä: 

a) rozširuje projekt Detská atletika na celom území Slovenskej republiky, 

b) podporuje činnosť subjektov, ktoré sa chcú zapojiť do projektu Detská atletika, 

c) riadi a koordinuje činnosť atletických škôlok zapojených do projektu Detská atletika, 

d) pripravuje a koordinuje celoslovenské a iné súťaže Detskej atletiky, 

e) riadi a koordinuje činnosť krajských koordinátorov Detskej atletiky, 

f) vypracováva metodiku prípravy v rámci projektu Detská atletika, 

g) zabezpečuje organizovanie seminárov a školení pre koordinátorov v rámci projektu Detská 

atletika. 
 

3. Komisia detskej atletiky SAZ predkladá VV SAZ na schválenie najmä: 

a) koncepčné materiály týkajúce sa projektu Detská atletika, 

b) návrh rozsahu pretekania v kategórii najmladšie žiactvo a v mladších vekových 

kategóriách, 

c) informácie o plnení úloh vyplývajúcich z náplne jej činnosti, 

d) zoznam koordinátorov projektu Detskej atletiky. 



Článok 4 

Koordinátor projektu Detskej atletiky 

 

 Koordinátor projektu Detská atletika je športový odborník, ktorý zabezpečuje odbornú športovú 

prípravu detí a realizáciu projektu SAZ s názvom Detská atletika v príslušnom regióne 

na území Slovenskej republiky v súlade s pokynmi SAZ a Komisie detskej atletiky SAZ. 

 

Článok 5 

Podmienky získania kvalifikácie 

koordinátora projektu Detská atletika 

 

1. Podmienkou pre získanie kvalifikácie koordinátora projektu Detská atletika je členstvo v SAZ, 

vek 18 rokov a účasť na školení koordinátorov projektu Detská atletika. 

 

2. Podmienky pre zachovanie platnosti menovania za koordinátora projektu Detská atletika si 

určuje Komisia detskej atletiky SAZ a schvaľuje ich VV SAZ. 

 

Článok 6 

Zoznam koordinátorov projektu Detská atletika 

 

 Komisia detskej atletiky SAZ vedie zoznamy koordinátorov projektu Detská atletika 

a zverejňuje ich na internetovej stránke SAZ a na internetovej stránke projektu Detská atletika. 

 

Článok 7 

Organizácia školení koordinátorov projektu Detská atletika 

 

1. Obsahovú náplň a časový rozsah školení koordinátorov projektu Detská atletika určuje Komisia 

detskej atletiky SAZ. 

 

2. SAZ podľa svojich finančných možností prepláca zo svojho rozpočtu náklady na organizáciu 

školení koordinátorov projektu Detská atletika. Výšku odmien lektorov na školeniach 

koordinátorov projektu Detská atletika a spôsob úhrady organizačného zabezpečenie školenia 

určujú príslušné smernice SAZ. 

 

3. Účasť na školeniach koordinátorov projektu Detská atletika môže byť podmienená zaplatením 

účastníckeho poplatku. Povinnosť zaplatiť poplatok môže určiť VV SAZ pred začiatkom 

školenia na návrh Komisie detskej atletiky SAZ. Maximálna výška poplatku je stanovená 

v smernici SAZ o poplatkoch. 

 

Článok 8 

Záverečné ustanovenia 

 

Táto smernica bola schválená na zasadnutí Výkonného výboru SAZ dňa 24.11.2021, účinnosť 

nadobúda dňa 25.11.2021. 


