
        
 

 

 

Detská atletika  

 
V novom školskom roku otvárame na našej škole krúžok Detská atletika, ktorý bude pôsobiť pod  
záštitou Slovenského atletického zväzu.  
Hlavným cieľom projektu je ponúknuť rodičom a deťom novú možnosť rozvoja pohybových 
schopností v podobe pravidelnej celoročnej športovej aktivity. Projekt má celoslovenskú pôsobnosť. 
Našim cieľom je zaujať deti, dať im možnosť trénovať s modernými pomôckami a zažiť atletiku hrou. 
To všetko predtým, než sa naplno pustia do pretekania vo “veľkej” atletike. Projekt slúži  zároveň  ako 
príprava pre športové triedy na druhom stupni. Krúžok  je určený  pre žiakov 2.,3. a 4. ročníka a viesť 
ho budú naši vyškolení tréneri detskej atletiky. 
   
Počas roka Detská atletika pripravuje pre deti rôzne súťaže ako sú: 
Detský cezpoľný beh miešaných štafiet, Spajkyho krajský pohár, Detská P-T-S, Detská štafetová liga, 
Trojboj žiakov atletických prípraviek a s pomocou krajských koordinátorov organizujeme aj množstvo 
promo akcií a súťaží. K propagácii projektu nám pomáhajú aj sociálne siete, na ktorých nájdete 
množstvo fotografií a videí zo súťaží, školení trénerov ale aj promo akcií. 
Nájdete nás aj na: Facebook (Detská atletika), Instagram (Detska_atletika), Youtube. 
 
Krúžok môže navštevovať len člen klubu Detskej atletiky pri ŠŠK Junior Prešov. Členstvo v klube 
Detská atletika pri ŠŠK JUNIOR Prešov je spoplatnené sumou 15 €/mesiac. 
Krúžok bude prebiehať dva krát v týždni. Povinnosťou každého člena krúžku bude absolvovať aspoň 
tri štarty na atletických súťažiach, ktoré preveria jeho pripravenosť, chuť trénovať a ukážu jeho 
potenciál v silnej celoslovenskej konkurencii.  

  
Časový plán  krúžku Detská atletika: 
Utorok  od 14:00 do 15:00 
Streda  od 14:00 do 15:00 
Štvrtok       od 16:00 do 17:00 

 
Tešíme sa na všetkých budúcich športovcov, ktorí prejavia záujem byť členmi nášho krúžku. Nájdu 
tam priateľské, vysokokvalifikované a v prvom rade hravé i súťaživé prostredie zároveň, zamerané na 
osobnostný rozvoj každého člena. Držíme sa zásady, že pravidelným športovaním sa deti naučia 
nielen disciplíne, sebakontrole, húževnatosti a schopnosti ísť za svojím cieľom aj napriek prekážkam, 
ale zažijú aj množstvo radosti, pozitívnej energie a entuziazmu vedúcich k zdravému životnému štýlu, 
spoznávaniu svojich možností a ich realizácii v športovom aj bežnom živote .  
 
                                    
                                                                                                                       Tréneri Detskej atletiky 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/detskaatletika.sk/
https://www.instagram.com/detska_atletika/
https://www.youtube.com/channel/UCJNM9_PCRf70eY09tkxYO9A

